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Wie zijn we?
Samen sterk
voor de jeugd

Elk kind moet gezond en veilig kunnen opgroeien
en zich optimaal kunnen ontwikkelen. Soms lukt dat
niet vanzelf. Ouders en kinderen kunnen dan via
hun gemeente bij SPRING Jeugdhulp terecht voor
deskundige hulp en ondersteuning. Het belang van
het kind is het uitgangspunt.
Bij SPRING werken bevlogen en zelfstandige jeugdprofessionals
die vooruit willen om professionele jeugdhulp te bieden. In onze
aanpak zijn we proactief en outreachend. De jeugdprofessional
gaat uit van wat goed gaat in gezinnen en kijkt hoe dit verder kan
worden uitgebouwd. Eigen kracht van het gezin en het netwerk
wordt optimaal benut en verder versterkt. Veilig opgroeien staat
centraal. We werken hierbij volgens het principe ‘licht waar kan,
zwaar waar nodig’. Hierbij gaan we uit van:
1.
2.
3.
4.

Eigen kracht eerst
Regie bij het gezin
Geen kind buitenspel
Loslaten zonder de verbinding te verliezen
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Onze belofte:

Samen sterk
voor de jeugd

Onze
kernwaarden:

Bedreven
Inspireren
Samen
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Wat
doen we?
We zijn gedreven om de juiste specialistische
ambulante zorg te bieden. Met elkaar en samen
met gemeenten, verwijzers en andere zorgaanbieders
bouwen we aan het vak jeugdprofessional.
SPRING Jeugdhulp is specialist op het gebied van
complexe (veiligheids)casuïstiek. We zijn inzetbaar
voor verschillende vormen van ambulante hulp,
van vraagverheldering tot en met preventieve
jeugdbescherming. Een compleet overzicht van onze
producten is te vinden vanaf pagina 8.
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SPRING Jeugdhulp
werkt met generalistische
jeugdprofessionals met een
specialistische expertise.
Zo zijn er collega’s met specifieke
kennis op het gebied van (complexe)
scheidingen, LVB-problematiek of
plaatsingen binnen de gesloten jeugdzorg.
We werken altijd volgens het vier-ogenprincipe
en we helpen elkaar met de uiteenlopende casussen.
Er is ook altijd een gedragswetenschapper
beschikbaar om mee te denken.
Beroepscode

De jeugdprofessionals van SPRING Jeugdhulp zijn SKJ-geregi
streerd en werken volgens de professionele standaard. Zij houden
zich aan de beroepscode voor jeugd- en gezinsprofessionals en de
richtlijnen voor jeugdhulp en jeugdbescherming.

Verwijsindex Zeeland

SPRING Jeugdhulp werkt, volgens afspraak met de Inkoop
organisatie Jeugdhulp Zeeland, met de Verwijsindex (VIRZ).
Dit is een landelijk en digitaal systeem dat door professionals
wordt gebruikt om een signaal af te geven. Er wordt geen
zorginhoudelijke informatie middels het systeem gedeeld.
We geven alleen aan dat we betrokken zijn bij een kind of jongere
tot 23 jaar. Dit maakt het voor professionals makkelijker om
elkaar te vinden en samen te werken. Meer informatie hierover
is te vinden op www.verwijsindexzeeland.nl.
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Leren en
Ontwikkelen
Werken bij SPRING betekent
voortdurend ontwikkelen.
We leren tijdens trainingen, door samen
te werken en vooral door te doen.
SPRING heeft een eigen leerhuis waarmee jeugdprofessionals
middels een optimaal leer- en ontwikkelprogramma worden
ondersteund. Iedere jeugdprofessional krijgt werkbegeleiding,
intervisie, moreel beraad en casuïstiek. Naast de verschillende
basis- en verdiepingstrainingen zoals beroepsethiek en systemisch
- en oplossingsgericht werken, biedt het SPRING Leerhuis ook
een rijk facultatief programma. Ook externe medewerkers kunnen
deelnemen aan de programma’s van het SPRING Leerhuis.
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Aanmelding
door verwijzers
1
2

Neem
telefonisch of
per mail contact
op met SPRING
Jeugdhulp.

Er vindt
afstemming plaats
wat SPRING
Jeugdhulp voor
het gezin kan
betekenen.
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3
Na instemming
met het aanbod
door de ouders/
jongere wordt de
aanmelding
gedaan.

Is de beschikking
vanuit de gemeente
binnen dan is de
aanmelding een feit.
De aanmelding komt
op de uitdeellijst
te staan.
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5
Binnen
3 weken neemt
het aanmeldteam
contact op met
de ouders.

Maximaal 6 weken
na het contact
met de ouders wordt
de hulpverlening
gestart.

Ouders kunnen ook rechtstreeks contact met ons opnemen.
Zij moeten dan wel zelf de beschikking bij de gemeente regelen.
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Perceel
3A
Systeemgerichte ambulante hulp
SPRING biedt (systeemgerichte) ambulante hulp in de
thuissituatie. Hiermee richten we ons op gezinnen met kinderen
van elke leeftijd die problemen ervaren rondom opvoeden en/
of het veilig opgroeien van de kinderen. Het hoofddoel is dat de
kinderen op een veilige manier thuis kunnen blijven wonen of
opnieuw thuis kunnen gaan wonen.

Casusregie (CR)
De casusregisseur geeft het gezin inzicht in hoe het gezins
systeem werkt. Hij vertelt het gezin waarom zorg nodig is.
Ook bespreekt de casusregisseur wat het gezin kan verwachten
van de zorg en wat er van het gezin zelf wordt gevraagd.
Samenwerking en bejegening zijn daarin belangrijk. De veiligheid
in het gezin wordt gemonitord. Zorg wordt zo licht als mogelijk
en zo zwaar als nodig ingezet.
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Perceel
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SPRING kan worden ingezet voor:
Trainingen
De trainingen voor zowel ouders als kinderen worden op maat
vormgegeven op basis van de regionale problematiek binnen
de gemeente. Bijvoorbeeld op het gebied van scheiding,
sociale vaardigheden en opvoedingsvaardigheden.

Kortdurende ambulante zorg
Kortdurende ambulante zorg met als doel het gezin snel
handvatten en tools te geven zodat zij zelf weer verder kunnen.
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Perceel
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Wanneer veilig opgroeien en opvoeden niet
vanzelf gaat, kan aan de volgende hulpvormen
worden gedacht:
• Individuele hulpverlening
• Groepsgerichte hulpverlening
Bij beide soorten hulpverlening hanteren we de volgende
principes:
• We gaan op zoek naar de mogelijkheden van de jeugdige en
zijn ouders.
• We proberen deze mogelijkheden met elkaar te versterken.
• We gaan met ouders oefenen om specifieke vaardigheden,
het aanbrengen van structuur en het zelf pakken van de
regie eigen te maken.
• We stimuleren dit zodat een positief ontwikkelingsperspectief
of stabilisatie van de situatie wordt bereikt en de duur van
ondersteuning aan het gezin kort blijft.
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Perceel
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Toegang vanuit een gemeente
Een jeugdprofessional van SPRING kan
binnen de gemeenten worden ingezet voor:

Vraagverheldering
SPRING biedt de mogelijkheid een uitgebreide screening
uit te voeren binnen een gezinssysteem op structurele of
incidentele basis.

Kortdurende ambulante interventies
SPRING gaat snel aan de slag met de opvoedvragen en komt
met concrete tips en handvatten die aansluiten bij het gezin.
De jeugdprofessional kan ook ingezet worden om een netwerkberaad te organiseren of hulpverleners te ondersteunen bij het
maken van een veiligheidsplan.

Intercollegiale consultatie
SPRING biedt één of meerdere consultatieve gesprekken aan.
Binnen dit gesprek kunnen overwegingen, dilemma’s en vragen
gedeeld worden.
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Perceel
7

Coaching op eigen regie van de jeugdzorgwerker
De coaching vindt op maat plaats, op basis van behoefte van
de medewerker.

Consultatie van een gedragswetenschapper
SPRING heeft een team van gedragswetenschappers met een
breed palet aan specialistische kennis. Zij kunnen op inhoudelijke
thema’s meedenken over een casus. Indien nodig kan een
gedragswetenschapper ook aansluiten bij een huisbezoek.

Groepsgerichte reflectie
SPRING biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij twee
verschillende vormen van reflectie: intervisie of moreel beraad.

Casusregie regulier en zwaar
Het doel van casusregie is dat alle betrokkenen uit het netwerk,
zowel formeel als informeel, complementair aan elkaar gaan
werken. Dit zorgt voor afstemming en maatwerk. De casusregisseur heeft een helikopterview en werkt waar mogelijk toe
naar de regie bij het gezin.

Motiveringstraject
SPRING biedt ondersteuning wanneer er geen zorgvraag is
vanuit ouders, maar er wel signalen van onveiligheid worden
gezien. Er wordt gezocht naar aansluiting zonder de veiligheid uit
het oog te verliezen. SPRING gaat actief op zoek naar punten
van motivatie waarmee uiteindelijk zorgvragen geformuleerd
kunnen worden. Wanneer blijkt dat de zorgen in het gezin blijven
bestaan en het niet lukt om deze voldoende te reduceren,
schaalt de jeugdprofessional in overleg met onze gedragsdeskundige
en de gemeente op naar de jeugdbeschermingstafel.
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S.L.I.M.
Zeeland
SPRING Jeugdhulp is onderdeel van het
samenwerkingsverband S.L.I.M. Zeeland.
S.L.I.M. staat voor Samen, Laagdrempelig, Innovatief, Maatwerk.
Samen met het gezin wordt gekeken wat voor hulp en zorg er
nodig zijn. De partners binnen S.L.I.M. stemmen met elkaar af
hoe de benodigde zorg snel en doeltreffend kan worden ingezet.
Per gezin komt er een zorgpakket op maat. De kracht van S.L.I.M.
is dat er over de grenzen van de afzonderlijke organisaties heen
wordt gekeken en op deze manier efficiënte zorg wordt geboden.
S.L.I.M. Zeeland is een samenwerkingsverband van meerdere
zorgaanbieders die samen een compleet pakket aan jeugdhulp
kunnen bieden. De drijfveer is om kinderen en gezinnen in hun
kracht te zetten en vooruit te laten bewegen. Door samen te
werken en expertises te bundelen ontstaan hiervoor nieuwe
mogelijkheden.
Voor meer informatie over het samenwerkingsverband S.L.I.M.
en een overzicht van de betrokken zorgaanbieders, kijk op
www.slimzeeland.nl.
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Contact
Hoofdkantoor
Bovendonk 19 | 4707 ZH Roosendaal
Regiokantoor
Industriestraat 14 | 4462 EZ Goes
Postadres
Postbus 3207 | 4800 DE Breda
Aanmeldingen jeugdhulp
Voor aanmeldingen bij SPRING Jeugdhulp bel
06 24 96 07 08 of mail naar
aanmeldingen@spring jeugdhulp.nl

Meer weten?
Voor vragen of meer informatie neem
contact met ons op via 088 077 12 10 of
info@spring jeugdhulp.nl

