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Indeling inleiding  

1. Het belang van een stabiel gezin  

2. Noodsignalen  

3. De rol van de ambtsdrager  

4. Mogelijkheden voor hulpverlening  

5. Decentralisatie van de jeugdzorg per 01.01.2015  

 

 

 







Een gezond gezin 

1. Dienstbaarheid  

2. Een goed huwelijk  

3. Onderwijs en training  

4. Vaderschap en moederschap  

5. Kinderen die hun ouders eren  



1. Dienstbaarheid  

 

 

 

Dienstbaarheid: in plaats ‘ik’ gaat het om ‘wij’.  

 Gericht zijn op jezelf geeft eenzaamheid  

 Dienstbaarheid geeft warmte en saamhorigheid, een ‘wij-gevoel’  

 



2. Een goed huwelijk 

“Het beste dat een vader voor zijn kinderen kan doen is: van hun moeder 
houden.” En vice versa.  

 

 

 

Ouders vormen de directie van hun gezin;  

ouderschap is teamwork.  



3. Onderwijs en training 

Opvoeden is: begeleiden naar zelfstandigheid.  

• Onderwijzen = uitleggen, overdragen.  

• Trainen = voordoen, voorleven,  

zelfstandigheid leren.  

Woorden én daden!  



4. Vaderschap 

Mannen die liefhebbende leiders zijn.  

 

 

 

… en moederschap!  

 



5. Kinderen die hun ouders eren 





2. Noodsignalen  
• Echtscheiding  

• Ruzie in het gezin  

• (Chronische) ziekte  

• Problemen aan de kant van ouders (psychisch, financieel, huwelijk)  

• Problemen in opvoeding / gezin  

• Gedragsproblemen van kinderen. Criminaliteit.  

• Psychische problemen  

• Verslaving  

• Huiselijk geweld  

• Kindermishandeling (fysiek, emotioneel, seksueel)  

• Seksueel misbruik of andere seksuele problemen  

• Ontwikkelingsproblematiek (bv. autisme) 

 



Herkenning van signalen  



3. De ambtsdrager: ken uw gemeente 



3. Rol van de ambtsdrager 

1.Ga in gesprek 

2.Stimuleer het vragen van hulp (drempels slechten!)  

3.Bied uw hulp aan. Waak voor het oplosserssyndroom.  



3. Rol van de ambtsdrager 

4. Wees bereid kinderen én ouders te helpen.  

5. Wees vertrouwelijk, maar beloof geen absolute 
geheimhouding.  

6. Overleg met anderen, vraag advies.  

7. Preventie!  



Alle dingen dan die gij wilt dat u de mensen 
zouden doen, doet gij hun ook alzo.  

Matth. 7: 12 
 
 

En wij bidden u, broeders, vermaant de 
ongeregelden, vertroost de kleinmoedigen, 
ondersteunt de zwakken, zijt lankmoedig 

jegens allen. 1 Thess. 5: 14  



4. Mogelijkheden voor hulpverlening  

1. Eerstelijnszorg (Centra Jeugd en Gezin, De Vluchtheuvel, enz.)  

2. Geestelijke Gezondheidszorg (Eleos, plaatselijke GGZ)  

3. Gespecialiseerde jeugdzorg (pleegzorg, intensieve gezinsbegeleiding, 
enz.)  

4. Vrijwillig of gedwongen kader 



5. Decentralisatie jeugdzorg  



Waarom veranderingen? 



Kostenbesparingen 

 

 

 







Vier adviezen aan kerken (SGP) 

 

1. Actief contact met de lokale partijen  
 

2. Goede contacten met de gemeente  onderhouden 
 

3. Netwerk van vrijwilligers op orde  
 

4. Inzetten op sterke (gezins)relaties 


