
Hulpverlening
                     bij u thuis

 kinderen



Een verzuchting die veel ouders herkennen. Als het met 
je kind niet goed gaat, kun je je als ouders heel machte-
loos voelen. Je haalt je van alles in je hoofd, loopt op 
je tenen en door de opmerkingen en adviezen van 
mensen in je omgeving ga je ook nog aan jezelf 
twijfelen. Doe ik het wel goed?

‘Ik heb nooit geweten dat zorgen over je kind je zo in 
beslag kunnen nemen. Daar ben ik me nu pas bewust van.‘ 

Margreet



Jouw kind is uniek
Elk kind gedraagt zich op een manier 
die bij hem of haar hoort. Het ene kind is 
spontaan en open, heeft altijd vriendjes 
om zich heen, het andere kind is meer op 
zichzelf en is daar tevreden mee. De één 
is gauw bang, terwijl de ander op alles 
afstapt. Over het algemeen lukt het je als 
ouder wel om met deze verschillen om 
te gaan. Anders wordt het wanneer het 
gedrag van je kind zo opvallend is dat je 
je afvraagt of het nog wel normaal is.

Steuntje in de rug
Soms hebben de problemen een duide-
lijke oorzaak en gaan ze vanzelf weer over. 
Bijvoorbeeld rondom een verhuizing, een 
nieuwe school, of andere veranderingen 
in het leven van het kind. In zo’n periode 
kunt u zich als ouder wel onzeker voelen: 
doe ik het wel goed? U kunt dan wel-
licht een steuntje in de rug gebruiken. 
Vaak zijn een paar gesprekken met een 
deskundige al voldoende om weer verder 
te kunnen.

Hulpaanbod Agathos
Bij Agathos kunt u terecht voor hulp 
bij het opvoeden en opgroeien van uw 
kinderen. Deze hulp bieden wij in de 
thuissituatie, zodat er een intensief con-
tact kan ontstaan tussen ouders, kind en 
hulpverlener. We starten de hulpverlening 
met een intakegesprek. Afhankelijk van 
de leeftijd van uw kind is hij / zij hier zelf 

bij aanwezig. We bespreken jullie hulp-
vraag en samen kijken we welke vorm van 
hulpverlening het meest geschikt is.

Hulp voor wie?
Agathos biedt intensieve begeleiding aan 
kinderen en ouders waar:
• Opvoedproblemen zijn,
• Het kind niet lekker in zijn of haar vel zit,
• De leefomstandigheden voor het kind 

niet veilig zijn,
• Ouders zich zorgen maken over de 

ontwikkelingen van hun kind,
• Het kind een verstandelijke, psychische 

of lichamelijke  beperking heeft,
• Het kind begeleiding nodig heeft op 

school.

Zorgondersteuning op school
Soms hebben kinderen extra ondersteu-
ning nodig om het speciaal onderwijs te 
kunnen volgen. Agathos biedt extra zorg 
en begeleiding aan kinderen via deze 
vorm van onderwijs. Onze zorgondersteu-
ners hebben praktisch inzicht en vormen 
een goede aanvulling op het onderwijs.

Aanmelden
Om hulpverlening van ons te krijgen kunt 
u contact opnemen met uw gemeente: 
het WMO-loket (voor volwassenen) of het 
Jeugdloket (voor jeugdigen). U kunt hier 
een beschikking aanvragen om begelei-
ding van Agathos te ontvangen. 



Daarvoor is het nodig dat Agathos een 
contract heeft met uw gemeente. Op 
onze website vindt u een overzicht van 
gemeenten waar Agathos een contract 
mee heeft. Komt u er niet uit? Neem 
gerust contact met ons op.

Over Agathos Hulpverlening
Agathos is een reformatorische orga-
nisatie die intensieve ambulante hulp-
verlening biedt aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. Vanuit een 
christelijke visie bieden wij zorg en hulp-
verlening aan iedereen met een hulp-
vraag die aansluit bij ons hulpaanbod, 
ongeacht de levensovertuiging. Onze 
medewerkers zijn SKJ geregistreerd.

Mensen uit uw netwerk kunnen een be-
langrijke rol spelen in het hulpverlenings-
proces. Wij vinden het van belang om 
ze te betrekken bij de hulpverlening. Wij 
werken graag samen met instanties zoals 
school, zorgboerderij of andere betrokke-
nen. Uiteraard houden we ons daarbij aan 
de privacyregels.

Naast hulpverlening kunt u bij Agathos 
thuiszorg terecht voor hulp bij het huis-
houden, persoonlijke verzorging, verple-
ging en palliatieve zorg.

Locaties
Agathos heeft diverse locaties door het 
land verspreid. Op onze website vindt u 
het complete overzicht.

Agathos (hoofdkantoor)

Wormerhoek 14G
Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel
T (010) 26 40 777
E agathos@leliezorggroep.nl
W agathos-hulpverlening.nl
W leliezorggroep.nl

AGA 080-4
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