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AANMELDEN
Een aanmelding van een kind voor hulpverlening vanuit
Assist 5 – 12 jaar loopt via een verwijzing door het
Jeugd-/Wijkteam, via een (huis) arts of medisch
specialist of via de Gecertificeerde Instelling (JB).
Vanuit Assist 5 - 12 jaar streven we er naar om zoveel
mogelijk samen met anderen complementaire hulp te

Assist 5-12 jaar

bieden. We werken nauw samen met alle betrokken
partners in het veld.
Heeft u vragen over hoe een kind aan te melden, neem
dan contact met ons op.

CONTACTINFORMATIE

Bel 088 – 892 83 25 voor meer informatie of om nader af te stemmen.
Met gerichte vragen kunt u terecht bij:

Assist 5 - 12 jaar biedt ambulante hulp aan kinderen in de leeftijd van

Christel Nienhuis, Clustermanager Jonge Jeugd 0 – 12 jaar (06 – 14 496 860)
of
Rosalie van Gils, gedragswetenschapper Assist 5-12 jaar (088 - 892 83 25)

5 - 12 jaar met problematiek binnen alle leefgebieden. De hulp wordt

Postadres:
Postbus 9158
3301 AD Dordrecht

professionals die bij het kind betrokken zijn. Escalatie van de

Kijk voor meer informatie op: www.triviumlindenhof.nl

geboden in de eigen leefomgeving van het kind, dus thuis, op school, bij
de BSO en/of sportvereniging. Dit in nauwe samenwerking met de
problematiek wordt hierdoor zoveel mogelijk voorkomen. We bieden
zorg op maat: de insteek is ‘zo licht mogelijk en zo zwaar als nodig’.

‘Samen, preventief hulp bieden die werkt’

Assist 5 – 12 jaar

Met de juiste begeleiding in
ontwikkeling
WAT IS ASSIST 5 – 12 JAAR?
Assist 5 – 12 jaar helpt kinderen en ouders
bij het ontwikkelen en versterken van
vaardigheden die nodig zijn om goed te
functioneren in het alledaagse leven.
Hierbij kan het gaan om sociale – en
probleemoplossende vaardigheden, maar
ook om het omgaan met emoties en het
ontwikkelen van zelfvertrouwen. Escalatie
van de problematiek en schooluitval
worden hiermee voorkomen.
Uniek is dat Assist 5 -12 jaar niet
uitsluitend gericht is op het kind. Ook de
directe omgeving waarin het kind
verkeert, kan op professionele
ondersteuning rekenen. Het kind, de
ouder(s), de leerkracht en de professional
leveren één krachtige, gezamenlijke
bijdrage aan een gezonde sociaalemotionele ontwikkeling. Ons motto is
één gezin, één plan; op alle leefgebieden.
HOE WERKT ASSIST 5 – 12 JAAR?
De professionals van Assist 5 – 12 jaar
begeleiden kinderen in hun vertrouwde
omgeving : thuis, op school, in de wijk en
bij de BSO. Zij maken een plan op maat
dat bijdraagt aan de gewenste
ontwikkeling van het kind. Er is niet
alleen aandacht voor wat het kind zelf
moet leren, maar ook voor de manier
waarop de ouders, de leerkracht of
andere professionals het kind kunnen
begeleiden. De professionals van
Assist 5 – 12 jaar bieden ondersteuning die
past bij de vraag van het kind, ouders en
leerkracht/professional. Aan het kind

wordt actieve ondersteuning geboden,
waarbij nieuwe vaardigheden worden
aangeleerd. Ook aan de volwassenen
rondom het kind worden nieuwe
vaardigheden geleerd die voortkomen uit
de begeleidingsbehoeften van het kind.
Hierna zullen de ouders of leerkracht/
professionals weer worden ondersteund in
het zelfstandig aansturen van het kind.
WELKE INTERVENTIES BIEDT ASSIST
5-12 JAAR:
Kindgerichte interventies :

Individuele begeleiding

Schoolbegeleiding

Groepsinterventies (o.a. Rots en
Water, Vriendenprogramma)
Dit alles gericht op de hulpvraag van de
ouders en de professional, bijv. op het
gebied van zelfvertrouwen, emotionele
weerbaarheid en/of het vergroten van de
sociale vaardigheden.
Oudergerichte interventies:

Ouderbegeleiding (inzichtgevende
gesprekken)

Praktisch Pedagogische
Thuisbegeleiding (PPT, praktisch en
actief oefenend in de thuissituatie)

Oudertrainingen zoals Triple P

Video Home Training
Professionalgerichte interventies :

Individuele coaching (actief
ondersteunend en oefenend in de
klas/groep) door middel van
observaties, gesprekken en/of Video
Interactie Begeleiding in de klas)

Groepsgerichte interventies

Uniek van de professionalgerichte
interventies vanuit Assist is het actieve en
praktijkgerichte karakter. Assist kan het
aanleren van de vaardigheden aan het
kind in de klas voor korte tijd overnemen,
waarna de professional weer zelfstandig,
met oefening in de klas, de aansturing
overneemt.
BELANGRIJKE UITGANGSPUNTEN:

Wij bieden zorg op maat: voor het
kind en omgeving wordt een eigen
hulpverleningsplan opgesteld.

Wij werken zo dicht mogelijk in de
eigen omgeving van het kind, dus
thuis, in de klas, in de wijk of bij de
BSO.

De professionals van Assist 5 – 12 jaar
beschikken over een brede expertise
in de leeftijdscategorie 5 – 12 jaar,
hebben jarenlange ervaring vanuit







dagbehandelingsgroepen en worden
aangestuurd door een gedragswetenschapper.
Door goede samenwerking met alle
opvoedprofessionals kunnen hulp en
ondersteuning goed op elkaar worden
afgestemd. Hierdoor wordt escalatie
van de problematiek voorkomen en
kunnen hulpverleningstrajecten
korter zijn.
Voor kinderen die groepsinterventies
hebben gevolgd, is het mogelijk om
een nabegeleidingstraject te volgen,
vanuit Assist, om de vaardigheden
toe te passen in de praktijk.
Assist 5 – 12 jaar werkt met evidence
based middelen, waarbij de praktijk
heeft uitgewezen dat de interventies
effect hebben.

