Gezinscoach Venray
Informatie voor professionals
Je hebt regelmatig contact met ouders en/of kinderen. Je merkt, misschien
juist als buitenstaander, wanneer er iets aan de hand is. Als ouders of
kinderen ergens mee zitten. Het hoeft niet groot te zijn. We willen juist
voorkomen dat het groot wordt. Wijs hen dan de weg naar de Gezinscoach
Venray.
Elke vraag en elke zorg over opvoeden en opgroeien is bij Gezinscoach Venray
op de goede plek. De gezinscoach luistert, beantwoordt vragen, adviseert en
denkt mee over een goede oplossing. En als er meer nodig is dan helpt de
gezinscoach kind en/of ouders op weg.
Ook professionals en vrijwilligers kunnen bij Gezinscoach Venray terecht voor
advies en ondersteuning.
Gezinscoach Venray is er voor iedereen, gratis en zonder verwijzing.

Eerste aanspreekpunt voor ouders en kinderen
Gezinscoach Venray geeft aan jeugdigen van 0 tot 23 jaar en hun ouders informatie, advies
en ondersteuning op het gebied van opvoeden en opgroeien. Deze generalistische
professional is het eerste aanspreekpunt voor het gezin en zorgt voor een integrale aanpak
met zo min mogelijk verschillende betrokken partijen. De gezinscoach staat naast het gezin en
bouwt een vertrouwensband op.
Is er meer hulp nodig dan de gezinscoach kan bieden, dan schakelt deze, in overleg met de
betrokkenen, een jeugdconsulent van de gemeente in.

Wat doet een gezinscoach?
De gezinscoach ondersteunt ouders, kinderen en gezinnen bij alle vragen en zorgen over
opgroeien en opvoeden. Dit doen ze, afhankelijk van de vraag, door:
•
•
•
•
•

te luisteren, vragen te beantwoorden en mee te denken over een goede oplossing;
vertrouwen op te bouwen en samen het gesprek aan te gaan met het gezin;
de eigen kracht en de sociale omgeving van het gezin in kaart te brengen en deze te
activeren en versterken;
lichte ambulante ondersteuning te bieden aan het gezin;
zo nodig, in overleg en na een keukentafelgesprek met een jeugdconsulent van gemeente
Venray, gespecialiseerde hulp in te schakelen.

Gezinscoaches voor professionals
De gezinscoaches vervullen een belangrijke adviserende en ondersteunende rol voor
professionals en vrijwilligers uit de basisvoorzieningen. Bijvoorbeeld voor school, het
consultatiebureau, huisarts of kinderopvang. De expertise van verschillende soorten
ambulante hulp is in één team samengevoegd. De professionals in het team komen van MEE,
Synthese en Bureau Jeugdzorg. Ze werken ook samen met Vincent van Gogh voor vragen op
het gebied van geestelijke gezondheid. De gezinscoaches houden elkaar onderling scherp en
kijken kritisch naar elkaars beslissingen. Als het nodig is kijkt er een gedragsdeskundige mee.

Voorlichting en training
Gezinscoaches geven ook voorlichting en trainingen. Bijvoorbeeld over opvoeding,
ontwikkeling en opgroeien, pesten, sociale vaardigheden (zowel voor jeugdigen als
volwassenen), echtscheidingsproblemen, problemen en omgang met social media of de
Meldcode Kindermishandeling. Deze kunnen ze verzorgen voor jou en je collega’s, maar ook
voor ouders of jongeren.

Contact met een gezinscoach
Heb je een vraag voor de gezinscoach? Wil je een situatie voorleggen of een probleem
bespreken? Neem dan contact op met de Gezinscoach Venray.
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