
 

 

Begeleid bezoek  

 

  

voor jongeren en hun ouder(s) 
 

 

 

 

 

 

Professionele begeleiding voor jeugdigen en 

hun ouders bij het onderlinge contact 

Soms is het voor kortere of langere tijd nodig dat 

tijdens bezoeken tussen jeugdigen die niet thuis 

wonen en hun ouders begeleiding aanwezig is. U 

kunt u hiervoor beroep doen op een medewerker 

van Agathos ambulante hulpverlening. Begeleid 

bezoek kan worden ingezet in zowel een 

gedwongen kader (ondertoezichtstelling of 

voogdij)  als op vrijwillige basis. 

 

Inhoud van de begeleiding 

Wij begeleiden vanuit een neutrale positie de 

jeugdige en zijn of haar ouder(s) voor, tijdens en 

na het bezoek.  

Bezoeken worden voorbereid zodat voor 

iedereen duidelijk is wat er van het bezoek 

verwacht kan worden.  

Tijdens het bezoek wordt gezorgd voor 

duidelijkheid, toezicht en het aanbrengen van 

structuur. Waar nodig zorgen we voor aansturing 

en begrenzing. De hulpverlener kijkt tijdens het 

bezoek hoe de onderlinge interactie verloopt en 

beoordeelt de veiligheid. Hij of zij coacht de 

ouder in het ontwikkelen van vaardigheden om 

het bezoek goed te laten verlopen. Het ultieme 

doel is de begeleiding bij het bezoek overbodig te 

maken.  

De hulpverlener helpt de jeugdige na het bezoek 

de overgang te maken naar het pleeggezin of de 

plaats waar de jeugdige verblijft. Na het bezoek 

wordt er verslag uitgebracht aan de verwijzende 

instantie / de opdrachtgever. 

 

 

 

Invulling van de bezoeken 

In overleg met de jeugdige, de 

ouder(s)/verzorger(s) en de verwijzer bepaalt de 

hulpverlener de frequentie, duur en inhoud van 

de bezoeken. Bezoeken kunnen ook op zaterdag 

plaatsvinden. De invulling is afhankelijk van de 

gestelde doelen. In overleg is vervoer van de 

jeugdige door de hulpverlener bespreekbaar. 

Eventuele kosten die gemaakt worden tijdens het 

bezoek zijn voor rekening van de 

ouder(s)/verzorger(s). 

 

Gebruikte methodieken en werkwijze 

De hulpverleners van Agathos werken met de 

methodieken Signs Of Wellbeïng en Signs Of 

Safety. De coaching is oplossingsgericht. De 

rapportage vindt plaats op basis van het drie 

kolommenmodel en een rapportage op de 

gestelde doelen vanuit de verwijzende instantie.  

 

Over Agathos 

Agathos ambulante hulpverlening biedt vanuit 

haar deskundigheid, ervaring en christelijke 

missie ondersteuning aan mensen met psy-

chische, psychiatrische, sociale dan wel 

verstandelijke beperkingen. Ons 

ondersteuningsaanbod is voor kinderen, 

jongeren en volwassenen.  

 

www.agathos-hulpverlening.nl 
 
Centraal nummer: (010) 264 07 77  

U wordt doorverbonden naar het team in uw regio.  

 


