Onze hulp aan gezinnen met meervoudige of complexe (gezins-)problematiek

Intensieve Ambulante gezinsbehandeling
		 voor gezinnen met een vluchtverhaal(IAG-V)
Gezinnen die naar Nederland vluchten hebben
– eenmaal in Nederland aangekomen – een
behoorlijke klus te klaren. Het integreren
zelf vraagt al veel; van het leren van de taal,
werk zoeken, de buren leren kennen, tot een
passende school voor de kinderen vinden en veel
meer. Maar ook het verwerken van wat je hebt
meegemaakt en omgaan met het feit dat je huis,
haard en vaak ook familie hebt achterlaten, zijn
stevige levenstaken.
Sommige gezinnen krijgen daar bovenop nog
te maken met moeilijkheden in de opvoeding
van de kinderen. Daarbij heeft ieder gezin een
eigen verhaal en eigen problematiek en vragen.
Juist voor deze gezinnen heeft entrea lindenhout
IAG-V, intensieve ambulante gezinsbehandeling
voor vluchtelinggezinnen.

Nieuwe balans na hereniging
Soms is er sprake van een lange periode waarin het
gezin niet heeft samengeleefd. Bijvoorbeeld omdat één
van de kinderen vooruit gegaan is en als eerste een
verblijfsvergunning heeft aangevraagd. Na hereniging
moet het gezin weer een nieuw evenwicht vinden met
elkaar. Dit is niet altijd even vanzelfsprekend. Er is
sprake van een combinatie van vraagstukken, die vanuit
de verschillende cultuurperspectieven van Nederland
en het land van herkomst bekeken moeten worden.

Vanuit de cultuur van de vluchteling is de familie
leidend. In de Nederlandse cultuur wordt verwacht
dat men vanuit de persoonlijke ontwikkeling denkt.
De jongere is op die individualiteit aangesproken,
zowel tijdens zijn vlucht als tijdens zijn verblijf zonder
familie in Nederland. Op het moment dat zijn familie
komt, moet de jongere opnieuw invoegen binnen het
gezinssysteem en zich verhouden tot het gezag van
zijn ouders. Tegelijkertijd steunen de ouders ook op
hem, omdat hij de taal al een beetje kent en hen in de
route is voorgegaan. Tegelijkertijd moeten de jongeren
vaak zelf nog hun inburgering vormgeven en zijn hun
sociale relaties nog kwetsbaar. Ze zijn veel verhuisd
en hebben nog weinig houvast. Dat dit spanningsveld
voor de gezinsleden te moeilijk kan zijn om zonder hulp
te doorbreken is dan ook begrijpelijk.

Enorme veranderingen leiden tot
onbalans
Ook voor gezinnen die wél samen gereisd hebben,
kan het te moeilijk zijn om zonder hulp van derden op
alle levensgebieden een juist antwoord te hebben.
Naast moeilijkheden rond inburgering en participatie
ontstaan er specifieke opvoedvragen waarbij het
antwoord dat zij gewend waren te geven in de
nieuwe Nederlandse context niet passend is en/of
onvoldoende werkt.
De balans tussen wat het gezin aankan en waar
ze elke dag mee te maken hebben is ernstig en/of
langdurig verstoord. Als er geen verandering optreedt,
dan bestaat het risico dat de familie uiteindelijk geen
goede opvoedsituatie meer kan bieden voor het kind.

Ondersteuning vanuit
cultuursensitiviteit
Om deze redenen kan de inzet van intensieve
ambulante gezinsbehandeling nodig zijn, waarbij
de hulpverlener goed begrijpt in welke situatie
de familie zich bevindt. Onze orthopedagogische
behandeling biedt stevige ondersteuning en versterkt
de opvoedkracht en draagkracht van het gezin.
Daarbij hebben onze professionals kennis van de
cultuuraspecten met betrekking tot opvoeding en ook
de sensitiviteit om de cultuur van het betreffende
gezin en de Nederlandse cultuur te verenigen, zonder
verlies van identiteit. Zo zetten we ons actief in om de
veiligheid en gezonde ontwikkeling van de kinderen te
(helpen) herstellen.

Het doel van IAG-V
Het voornaamste doel van de behandeling is dat de
gezinsleden een nieuw evenwicht vinden met elkaar
in een nieuwe samenleving. Wanneer er sprake is
van gezinshereniging zal een meer specifiek doel
zijn dat de jongere zich verder kan ontwikkelen in de
Nederlandse samenleving en daarbij een natuurlijke
plaats blijft innemen in het gezin waarmee hij herenigd
is. De ouders worden ondersteund om hun ouderrol
(opnieuw) in te nemen op een manier die past bij de
waarden van de familie, aansluit bij de ontwikkeling
van hun kind en de eisen die de Nederlandse
maatschappij aan hun burgers stelt.

Voor wie is IAG-V bestemd?
IAG-V biedt hulp aan vluchtelinggezinnen met kinderen
en/of jongeren tussen 0 en 23 jaar, waarbij na 18 jaar
de samenwoningsvereiste vanuit de IND geldt. Het
gaat om gezinnen waar sprake is van meervoudige
of complexe (gezins-)problematiek, en waarbij de
ervaren moeilijkheden onder andere gevolg zijn van
de migratie. De gezinnen hebben hun perspectief in
Nederland liggen.

Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen met kinderen of
jongeren :
• Wonend in een gemeente nadat er status is
verleend
• Waarbij sprake is van gezinshereniging
• Met moeilijkheden in de opvoeding door een
verschillend tempo van integratie van ouders
en kinderen, leidend tot moeilijkheden in de
gezagsrelatie.
• Met moeilijkheden die ontstaan doordat ouders
in het land van herkomst gewend waren hun
kinderen in familieverband op te voeden, terwijl
zij het in Nederland zonder die familiesteun
moeten doen
• Waarvan kinderen in hun ontwikkeling dreigen
vast te lopen vanwege externaliserende of
internaliserende gedragsproblemen
• Waarvan kinderen die normaal begaafd zijn
een ontwikkelingsachterstand vertonen, op het
gebied van taal, motoriek of sociaal-emotionele
ontwikkeling
• Belast met spanningen van het vluchtelingschap,
het langdurig verblijf in asielzoekerscentra, de
asielprocedure, de gezinsherenigingsprocedure
en het ten gevolge van dit alles lang van elkaar
gescheiden zijn geweest.
• Met riskante gewoonten van kind en/of ouders,
bijvoorbeeld gokken, (overmatig) alcohol- en/of
drugsgebruik.
IAG-V is in eerste instantie niet bedoeld voor de
gezinnen in een AZC, waar nog geen uitzicht op een
verblijfsvergunning is. Wanneer in deze gezinnen
specialistische opvoedondersteuning geïndiceerd is,
kan met Lindenhout uiteraard gesproken worden over
hulpverlening op maat van de vragen van dat gezin.

Samen met de ouders en hun
steunbronnen
Onze hulp is gericht op de wensen van ouders om
hun kind thuis op te voeden en die van het kind om
thuis op te groeien. De veiligheid van kind, gezin en
hulpverlener staan hierbij voorop. De hulpverlener en
de ouders werken samen als gelijkwaardige partners,
vanuit ervaring en deskundigheid. We gaan uit van
de kijk van de gezinsleden op de eigen situatie en
wij helpen de gezinsleden hun eigen oplossingen te
vinden. Samen bepalen we haalbare doelen waaraan
gewerkt gaat worden. Deze doelen worden vastgelegd
in één hulpverleningsplan, dat passend is bij de taal
en de cultuur. IAG-V werkt samen met voorzieningen
in de gemeente: bijvoorbeeld vluchtelingenwerk en
vrijwilligerscentrales. Wanneer nodig wordt er ook
contact gezocht met (transculturele) ggz.
Ons uitgangspunt is dat iedere ouder de mogelijkheden
heeft om zijn/haar kind op te voeden, ook in de
nieuwe samenleving waar de families terecht zijn
gekomen. Deze mogelijkheden worden tijdens de
hulpverlening gebruikt en waar het kan en waar het
nodig is versterkt. We maken daarbij gebruik van onze
kennis over verschillende culturen, met aandacht
voor wat de “wij ”cultuur vraagt in de “ik “cultuur
van de Nederlands samenleving. Daarom worden ook
nieuwe vaardigheden geleerd en andere steunbronnen
gezocht, bijvoorbeeld binnen het eigen netwerk van
het gezin, ook vanuit het land van herkomst.

Aanpak van meerdere
probleemgebieden
IAG-V wordt primair ingezet voor moeilijkheden rond
het opgroeien en opvoeden. Maar de hulp is ook
altijd gericht op andere moeilijkheden in het gezin
die invloed hebben op het ontstaan van de huidige
situatie. Denk daarbij aan extra aandacht voor
inburgering en participatie, aandacht voor individuele
problematiek van ouders (geestelijke gezondheid,
verslaving), moeilijkheden rondom financiën,
huisvesting.

Verschillende methodieken
Onze hulpverleners hebben kennis en ervaring met het
werken met gezinnen en kinderen met een migratieachtergrond. De samenstelling van het IAG-V team is
zeer divers. Verschillende hulpverleners hebben zelf
een migratie-achtergrond en begrijpen daardoor ook
vanuit eigen ervaringen de vragen van de gezinnen.
De hulpverlening bestaat uit een aantal methodieken
die afhankelijk van de specifieke situatie aan het
gezin worden aangeboden. Gesprekken, observaties,
praktische begeleiding en pedagogische ondersteuning
vormen de basis van de hulp. We bieden hulp op basis
van afspraken met het gezin, ook buiten kantoortijden.
De gesprekken en interventies vinden in principe bij
het gezin thuis plaats, soms worden ouders/het gezin
ergens anders uitgenodigd. We besteden expliciet
aandacht aan het feit dat kinderen/jongeren uit
migrantengezinnen vanwege de cultuurverschillen
vaak in twee werelden leven. Kinderen en jongeren
worden hierin erkend en met hen en met hun
ouders wordt bespreekbaar gemaakt hoe zij hierin
ondersteund kunnen worden. Indien nodig wordt er
gebruik gemaakt van een tolk.

Hoe lang duurt de hulp?
De hulpverlening van IAG-V start intensief en wordt
afgestemd met de familie. De duur van de behandeling
varieert, met een gemiddelde looptijd van negen
maanden. In overleg met de ouders, de jongere en de
gemeente wordt het hulpverleningsplan geëvalueerd
en zo nodig bijgesteld. Zodra de doelen zijn bereikt en
ook het netwerk is versterkt, wordt de hulpverlening
beëindigd. Blijkt dat naast IAG-V andere ondersteuning
nodig is, dan wordt daar in overleg naar gezocht.

Aanmelden
Wijkteams, artsen, jeugdbescherming, Nidos,
vluchtelingenwerk, azc’s en GGD kunnen ouders via
e-mail aanmelden: aanmeldingen@entrealindenhout.nl.

Meer weten over IAG-V?
Met vragen over onze hulp (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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