
Jarabee is er voor gezinnen waarbij complexe vraagstukken de ontwikkeling van het kind of de jongere in de weg 
staan. Zij komen er zelf of met lichte ondersteuning niet uit. Wij bieden specialistische ondersteuning op de 
volgende gebieden: 

Diagnostiek

Specialistische jeugdhulp 16-25 jaar

Gezinshuis

Ambulant enkelvoudig
Binnen 6-8 weken antwoord op diagnostische vragen, 
licht of matig

Ambulant systeemgericht
Binnen 12 weken antwoord op diagnostische vragen

Diagnostiek Goed Ouderschap
Advies: kan een kind thuis blijven wonen/ kan het 
weer naar huis?

Ambulante spoedhulp thuis 
Maximaal 28 dagen

Ambulante spoedhulp inclusief crisispleegzorg 
Maximaal 28 dagen

Ambulante spoedhulp inclusief 24-uurszorg 
Maximaal 28 dagen

Individuele ambulante behandeling 
Zie blokjes ‘Behandelplein’ en ‘Interventies’

Thuislozen-team (T-team) 
Intensief kortdurend programma in Almelo en Enschede

Team Pro Jonge Moeder
Praktische ondersteuning bij dagelijkse gang van zaken 
en opvoeding van het kind, voor moeders onder de 27 
jaar; individueel en in groepsverband. 

Gezinshuis (inclusief matching)
Totdat de jongere de overstap kan maken naar zelfstan-
dig wonen of ouders/het netwerk de zorg weer over 
kunnen nemen (variabel in tijd)

Zelfstandigheidstraining 
Bevorderen van de zelfredzaamheid van jongeren en 
loskomen van de thuissituatie met behoud van relatie. 
Gemiddelde duur is 9 maanden. 

Gezinsbehandeling met verblijf 
Intensieve begeleiding met als doel werken aan gedrags-
verandering bij jongeren en gezinssysteem. Herstel 
en/of verbetering van onderlinge relaties, met als 
uitgangspunt terugkeer naar huis; 6-8 maanden.

Lang verblijf 
Tot de jeugdige de overstap kan maken naar zelfstandig 
wonen of ouders/netwerk de zorg weer overnemen.

24-uurs verblijf 

Ambulante Gezinsbehandeling
Zie blokjes ‘Behandelplein’  en ‘Interventies’

Individuele Ambulante Behandeling 
Zie blokjes ‘Behandelplein’  en ‘Interventies’

Onderwijs- en zorgarrangementen 
De begeleiding waar de problemen zich voordoen (kin-
deropvang, sportvereniging, op school etc.); op maat

Groepsarrangementen onderwijs 
Wanneer de sfeer in een klas negatieve invloed heeft 
op de ontwikkeling, het leervermogen en welbevinden 
van kinderen; maatwerk

Ouderschap bij Scheiding
Ouderschap Blijft (6-9 maanden); Specialistische groep 
echtscheiding; Omgangshuis; Parallel/solo ouderschap; 
Maatwerktrajecten; taxatie-instrument partnergeweld 
MASIC 

Opvoedingsvariant
Creëren van continuïteit en opvoedingszekerheid voor 
het pleegkind. Zo lang als nodig.

Hulpverleningsvariant
Herstellen van de oorspronkelijke opvoedingssituatie. 
Tijdelijk, tot de toekomst voor het kind helder is.

Vakantie/weekendpleegzorg (deeltijd)
Om een uithuisplaatsing te voorkomen of (pleeg)ouders 
te ontlasten (structureel of gevarieerd aantal dagen). 

Intensieve pleegzorg
Extra begeleiding om de ontwikkeling te stimuleren in 
complexe casuïstiek. 

Pleegzorginterventies
Dit kan bestaan uit begeleide bezoekregeling, matching, 
netwerkonderzoek, beoordelingsboog, VIB en PPI.

Pleegzorg

Specialistische jeugdhulp 0-18 jaar

Onze 
visie

Spoedhulp 

www.jarabee.nl

We versterken kinderen, jongeren en gezinnen om regie in hun eigen leven te voeren; dit betekent kennis en vaardig-
heden vergroten en het netwerk versterken. We werken systemisch en zetten op maat gemaakte behandelingen in 
die zo kort en thuis mogelijk zijn. Onze waarden zijn: eigen verantwoordelijkheid en inclusie; iedereen hoort erbij.

Ons 
aanbod

Jarabee versterkt dichtbij!
190 geregistreerde en specialistische jeugdzorgprofessionals werken dagelijks aan interventies die noodzakelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat kinderen zich veilig kunnen ontwikkelen. 

Kinder Expertise Centrum Oost Nederland -KiECON 
(diagnostiek voor kinderen van 0 tot 7 jaar met 
ontwikkelingsproblematiek op meerdere gebieden)
Expertisecentrum Duurzame Gezinsvormen (meer 
maatwerk en betere ondersteuning van pleegouders 
en gezinshuisouders)
Coördinatiepunt spoedhulp (Twentse crisisdienst)
FACT Jeugd Twente (laagdrempelige en praktische 
hulp voor 12-23 jarigen)
GRIP (maatwerkvoorziening voor multi-probleemge-
zinnen in Hengelo)

EMDR (trauma)
WRITEjunior schrijftherapie (trauma)
Basic Trust (trauma en gehechtheid)
Systeemgesprekken (systeemproblematiek)
Een Taal Erbij (systeemproblematiek)
Cognitieve Gedragstherapie (trauma; stemming en 
emotieregulatie)
Vaktherapie of Speltherapie (trauma; stemming en 
emotieregulatie; systeemproblematiek; 4-12 jaar)
Taxatiegesprekken (vermoedens van seksueel misbruik 
en mishandeling)
Hechtingsbevorderende behandeling (gehechtheid)
Pleegouder–Pleegkind Interventie - PPI (hechting, 
0 - 4 jaar)
Families First (ambulante crisismethodiek)
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling - IAG 
(opvoedproblematiek)
Ouder-Kind-Interactie Bewegingsspel - OKI-B (ambu-
lant; bij verstoorde relatie kinderen 0-12 jaar en 
(pleeg)ouders)
Video Home Training - VHT (ouders of pleegouders van 
0-18 jarigen met opvoedingsvragen)
Video Interactie Begeleiding - VIB (leerkrachten/ 
beroepsopvoeders met ondersteuningsvragen, ook 
speciaal voor gehechtheidproblematiek, 0-18 jaar)

In het behandelplein zijn verschillende behandelin-
terventies ondergebracht. Deze kunnen op maat en 
in combinatie worden ingezet. Jeugdigen en hun 
belangrijke betrokkenen ontvangen hierdoor snel, 
efficiënt en integraal een behandeling. 

Wij maken deel uit van deze samenwerkingsverbanden:

We hebben WO- en HBO-specialisten in huis die een 
reeks evidence-based interventies inzetten, zoals:

“Ieder kind verdient de kans om zich zo 
optimaal mogelijk te ontwikkelen. Dat is 
onze drijfveer, elke dag opnieuw, al 20 

jaar lang.” 

Met betrokken professionals, pleeggezin-
nen en andere organisaties ondersteunen 
we kinderen, jongeren en gezinnen om er 

sterker uit te komen.

Onze 
inter-
venties

Het gaat om individuele behandelingen gericht op 
thema's die veel voorkomen bij jeugdigen die 
opgroeien in bijzondere levensomstandigheden. 
Het wordt zowel ambulant aangeboden, als binnen 
pleegzorg en verblijf. 
De therapie wordt zoveel mogelijk integraal vormge-
geven, waar mogelijk in verbinding met de dagelijk-
se leefomgeving van de jeugdige.
Behandelingen binnen het Behandelplein worden 
aangeboden door een multidisciplinair team van 
WO-opgeleide GZ-psychologen, psycholoog/orthope-
dagoog en HBO-opgeleide vaktherapeuten.  

Behandelplein

Samenwerkingsverbanden

Interventies

Consultatie
Eenmalige consultatie met HBO of WO-medewerker, 
kortdurende deelname aan multidisciplinaire overleg-
gen, telefonisch overleg, E-consult, observatie, 
trainingen voor professionals? Bel gerust ons 
aanmeldbureau: 0900 - 527 22 33 of mail naar: 
welkom@jarabee.nl

Problematische gezinsverhoudingen/opvoeding
Complexe scheiding
Trauma & gehechtheid 
Veiligheid & seksualiteit 

Vervangend opgroeien 
Jong ouderschap 
Systeemgerichte diagnostiek 
Crisisbeheersing en perspectief bieden


