
samen  
kom je  
verder.

- Ouder & Kind Huis -aanmelding & plaatsing
 

Plaatsingsadvies wordt gedaan door een gedrags

wetenschapper van Het SamenHuis. Er vindt een intake

gesprek plaats op een locatie van Het SamenHuis.  

De gedragswetenschapper verzamelt informatie over 

Ouder en kind. De behandelcoördinator beoordeelt  

of de problematiek van ouder(s) passend is voor een 

plaatsing en geeft een plaatsingsadvies. Wanneer dit  

een positief advies is volgt er een kennismaking en 

rondleiding op de afdeling.

T 050 305 92 00
E info@cbphetSamenHuis.nl
W www.cbphetSamenHuis.nl



Het SamenHuis helpt jongeren, kinderen en gezinnen 

waarbij opvoeden niet vanzelf gaat. Vanwege een beperking, 

een nare situatie op school of thuis, of een combi natie van 

oorzaken.

Onze hulp is persoonlijk en positief. Iedereen krijgt een 

mentor. Vanuit een veilige en warme sfeer richten we ons op 

ruimte, vooruitgang en meer plezier in het leven. Voor het 

gezin, en vooral voor het kind. 

ouder & kind huis
In ons Ouder & Kind Huis bieden we hulp voor gezinnen. 

Bijvoorbeeld als één van de ouders problemen heeft of als er 

zorgen zijn over de kinderen. Veel onrust en ruzie thuis is niet 

vol te houden. Vaak is het contact met familie of vrienden ook 

moeilijker. Of komen er geldzorgen bij of problemen met  

wonen of werk. We richten ons op ouder(s) en hun kind(eren). 

Er zijn groepsbijeenkomsten waar met andere ouders gepraat 

kan worden. Zo kun je van elkaar leren. De behandeling gaat 

vooral over het dagelijks leven. Het aanhouden van een dag

structuur, het opvoeden en verzorgen van de kinderen, bood

schappen doen, koken, wassen, school, werk, omgaan met  

geld, vrije tijd en omgaan met (hulpverlenings) instanties.

De behandeling bestaat uit 4 fases.  

Hiernaast zie je hoe we in verschillende fases samenwerken. 

FASE 1 RUST, WENNEN & LEREN KENNEN 

 

Als ouder(s) bij ons komen wonen zorgen we eerst voor rust en 

minder stress. Ons team maakt kennis met de ouder(s), kind(eren) 

en het netwerk en we wijzen een mentor aan.

We laten ouder en kind wennen, rust vinden en brengen hun leven in 

kaart: hun verleden, heden en de wensen voor de toekomst. Samen 

met de mentor maakt de ouder afspraken voor het verblijf en maken 

we een Samenwerkingsplan. Met dat plan gaan we in de behandel

fase aan het werk. Fase 1 duurt 4 tot 6 weken.

FASE 4 NAZORG, UITSTROOM OF DOORSTROOM 

 

Na fase 3 gaan we evalueren in een eindgesprek. We maken een 

plan van aanpak voor eventuele nazorg en we leggen de overdracht 

vast in een cliëntdossier. Zodat iedereen weet wat er verwacht 

wordt voor de toekomst. Er kan eventueel een ambulant natraject 

geboden worden als dat nodig is.

FASE 2 BEHANDELFASE, WERKEN AAN DOELEN 

 

In deze fase gaan de ouders aan de slag met hun doelen, hun 

persoonlijke ontwikkeling en de band met hun kind. We kijken bijvoor

beeld hoe we het contact tussen de ouders en het kind kunnen 

versterken op een manier die voor beide prettig is. We leren de 

ouders alle vaardigheden die ze nodig hebben om uiteindelijk zelf

standig te kunnen wonen. De ouders hebben gesprekken met een 

mentor, eventueel een jeugdbeschermer/casemanager en hun net

werk. We kijken samen welke hulp zij nodig zouden kunnen hebben in 

de nazorg. Fase 2 duurt 3 tot 4 maanden.

FASE 3 LEREN OM HET ZELF TE DOEN 

 

In deze fase laten de ouders zien in hoeverre ze de dingen die  

ze in fase 2 hebben geleerd zelfstandig kunnen toepassen. Dat  

noemen we zelfzorgdagen. Wij kijken mee en ondersteunen als  

het nodig is, maar betrekken ook het netwerk. Als alles goed gaat 

komen er steeds meer zelfzorgdagen. De ouder kan binnen  

Het SamenHuis natuurlijk altijd vragen om hulp, begeleiding en  

behandeling. Fase 3 duurt ongeveer 2 maanden.

het SamenHuis


