
Veel gezinnen die gevlucht zijn, lukt het goed om in 
Nederland een nieuwe balans te vinden. YOIN helpt 
gezinnen met een vluchtverhaal die moeite hebben 
om eigenstandig een goed evenwicht in ons land te 
vinden. Thema’s waarmee deze gezinnen te kampen 
hebben zijn onder andere: opvoedproblematiek; een 
zoektocht van ouders naar het uitvoeren van gezag 
en opvoeden binnen twee culturen, problemen bij 
het verwerken van verlies, omgaan met traumatische 
gebeurtenissen en bijvoorbeeld relatieproblemen. 
Hoe kun je cultuursensitief hulpverlenen met de juiste 
aandacht voor het vluchtverhaal van deze gezinnen? 

YOIN heeft grote expertise in het werken met jonge 
alleenstaande vluchtelingen en in het werken 
met gezinnen die gevlucht zijn en, vaak na een 
gezinshereniging, weer met elkaar gaan samenleven. 
Er is bovendien veel  ervaringsdeskundigheid onder 
de medewerkers. Deze expertise delen we graag met 
andere professionals in wijkteams, op school, in de 
buurt. Wanneer professionals vastlopen in het werken 
met een gezin dat gevlucht is, kijken en denken we 
mee. Consultatie en advies, telefonisch of op afspraak. 

Voor wie?
Door de complexiteit van cliënten kan het soms nodig 
zijn de expertise van een specialist tijdelijk toe te 
voegen. Consultatie en advies vanuit IAG-V is er voor 
professionals (wijkteam, huisarts, jeugdgezondheidzorg, 
andere jeugdzorg-/ggz-aanbieder) die vastlopen in het 
werken met een gezin dat gevlucht is. 

Het heeft tot doel betere inzichten te verschaffen in de 
problematiek of vraagstelling van de cliënt en/of het 
gezin zonder dat de (behandel)verantwoordelijkheid 
wordt overgedragen of gedeeld.

Consultatie en advies kan ingezet worden wanneer er 
vragen zijn over wat de juiste hulp voor een cliënt 
en/of een gezin nu precies moet zijn. Het kan 
ook tijdelijk toegevoegd worden aan een lopend 
behandeltraject, ter ondersteuning van de professional 
en het gezin in dat behandeltraject

Consultatie en advies waarop?
Wanneer een gezin gevlucht is en er problemen 
ontstaan in opvoeding thuis en/of op school, 
kunnen veel verschillende aspecten een rol spelen 
bij het ontstaan en het in stand houden van de 
problemen. Denk bijvoorbeeld aan: trauma, verschil 
in migratietempo, bi-culturaliteit, verlies van 
eer, eenzaamheid, rouw, betrokkenheid van de 
grootfamilie, enzovoort. Problemen in de communicatie 
tussen de hulpverlener en het gezin kunnen duidelijke 
beeldvorming en een goede samenwerking in de weg 
staan. Om tot een goede duiding van de situatie te 
komen, kan het nodig zijn een IAG-V-expert te vragen 
mee te kijken. Doel van de IAG-V expert is om, vanuit 
het begrijpen van het hele systeem van het gezin en 
hulpverleners, met de betrokken hulpverleners tot 
de juiste en gezamenlijke duiding en aanpak van de 
problemen te komen. 
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Consultatie en advies voor betrokken instanties   
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Consultatie en advies door IAG-V wordt gegeven op:
• Communicatie tussen betrokken hulpverlening en 

gezinsleden: in hoeverre speelt verschil in cultuur 
een rol in de onduidelijkheden die er zijn?

• De beeldvorming: wat is hier nu precies aan  
de hand?

• Advies: welke inzet is er nodig om de problemen 
te verminderen/op te lossen?

Hoe?
Startpunt van consultatie en advies is uiteraard de 
vraag van de professional(s) die al betrokken zijn bij 
het gezin. Naar aanleiding van deze vraag zal er samen 
met de professional en het gezin een kort plan van 
aanpak gemaakt worden. 
Interventies die ingezet kunnen worden:
• Meedenken met de betrokken professionals
•  Verkennende gesprekken met  

het gezin/de gezinsleden
• Bijwonen van multidisciplinair overleg
• Dossieronderzoek
• Second opinion
• Observatie en gesprek op school
• Adviesgesprek
• Uitbrengen van verslag met advies

De IAG-V-medewerker heeft voor consultatie en 
advies 20 uur gedurende 4 weken beschikbaar. 
Een gedragswetenschapper denkt mee over het te 
geven advies. Wanneer een gezin het Nederlands 
onvoldoende beheerst, zal er vanuit het IAG-V-team 
gezocht worden naar een medewerker die de taal van 
de cliënt spreekt. Is deze niet voorhanden, dan is de 
vragende partij verantwoordelijk voor het regelen van 
een tolk.

Wie is de IAG-V-medewerker?
De IAG-V-medewerker is een post-HBO geschoolde 
ambulant hulpverlener die (veelal ook door eigen 
ervaring) deskundig is op de persoonlijke gevolgen 
van migratie in het algemeen en van vluchten in het 
bijzonder. Hij/zij heeft veel kennis van bejegening en 
opvoeding in verschillende culturen, van religieuze 
achtergronden en is cultuursensitief in zijn/haar 
handelen. 

Meer weten over IAG-V?
Met vragen over onze consultatie en advies (en over 
het aanmelden) kunt u terecht bij het Entreeteam van  
entrea lindenhout, waar YOIN onderdeel van is.
E-mail: entreeteam@entrealindenhout.nl
Telefoon: 088 356 30 00
www.yoin.nl
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