
Gezin centraal
Welkom bij de workshop van 
Cardea over Gezin Centraal



Visie Cardea

Sturing bij cliënten (empowerment)

Vraaggericht werken

Gezinsgericht werken

Normaliseren



Ons ideaal
Hulpvraag van het gezin is sturend. Clienten
stellen doelen, werken hier zelf aan beslissen 
(mee) over middelen, hulpverleners 
ondersteunen diit.
Hulp aan het hele gezin (niet alleen aangemeld 
kind). Doelen zijn interactioneel geformuleerd 
en hebben betrekking op de gezinssituatie.
Het resultaat van de hulp is dat het thuis met 
het gezin en de gezinsleden beter gaat 



Bij ieder gezin en hulpvragen uniek 
passende hulp
Het probleemoplossend vermogen van 
gezin is vergroot. Krachten van het 
gezin worden benut.
Gezin heeft te maken met zo min 
mogelijk hulpverleners en de hulp is zo 
gewoon mogelijk. Er is een 
trajectbegeleider van start tot einde 
gekoppeld aan het gezin



Trajectbegeleiding:
De rode draad in de hulpverlening

Vast aanspreekpunt in het hele 
begeleidingstraject

Startfase

Evalueert maandelijks met gezin (en 
coach) doelen en stelt nieuwe doelen 
vast en het aanbod daarbij 



Gezinsbegelei
ding

Ouder-
trainingen

Sociale
Vaardigheids-

trainingen

Logeergroep
De Kim

Individuele 
coaching 
kinderen

Leergroep
Katwijk

Aanmelding en 
indicatiestelling 
Z..T.O.

Screening Bureau 
Jeugdzorg

Van welke hulp kunnen gezinnen gebruik maken 
bij Gezin Centraal?



GB

Gezinsbegeleiding

Trajectbegeleiding

Oudercursussen

Gezinsgerichte, 
vraaggerichte en 
oplossingsgerichte hulp 
aan gezinnen thuis

Tripple P
Beter omgaan met 
pubers



Naschoolse leergroep Katwijk

Leergroep Katwijk

Individuele 
Coaching 

Sociale 
vaardigheids-
trainingen

Basisgroep
Vrijetijdsgroep
Eetactiviteit



De Kim

Logeer en leergroep 
(kort verblijf)

Individuele coaching 

Sociale vaardigheids-
trainingen

Logeren
Individueel 
activiteitenprogram-
ma



Individuele Coaching

Als losse module

Coach is contactpersoon van Kim / Katwijk 
voor kind en gezin

Coach biedt individuele begeleiding aan 
het kind: gesprekken, oefenen, video-
opnames bespreken. Dit kan gebeuren in 
de centra maar ook thuis, op het 
schoolplein etc.



Sociale vaardigheidstrainingen

Ter ondersteuning van andere 
activiteiten of
Aparte indicatie
Diverse vormen, diverse 
vragen, diverse training



Evaluatie

Gelukt gezin centraler te stellen
Op de goede weg met vraaggericht werken
Organisatie van gezin centraal
Meer gezinnen geholpen! 
Gezin Centraal bood al in 2001-2002 bijna aan 3x 
meer kinderen en hun ouders hulp in vergelijking 
met ‘oude systeem’ van 1998-2000.
In 2004 zijn er nog meer cliënten bediend (nl. 81, in 
2002 was het nog 50), dat is bijna 5x zoveel als 
‘oude systeem’! Cijfers van 2005 zijn nog niet 
nauwkeurig uitgewerkt maar het is duidelijk dat er 
nog steeds meer gezinnen geholpen worden.



Gezin Centraal
Bedankt voor uw aandacht bij onze workshop
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