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Voorkomen dat thuis wonen geen optie meer is.

 

Gezinstraject
  tra

Wie voert Gezinstraject Xtra uit?

Gezinstraject Xtra is een initiatief van Jeugdhulp Xtra, 
in nauwe samenwerking met Stichting OOK begelei-
ding. De samenwerking van deze organisaties is 
ontstaan vanuit eenzelfde visie op wat kinderen en 
jeugdigen helpt, uitgaande van de kracht van het 
gezin. Door het bundelen van de expertise ontstaan 
nieuwe mogelijkheden voor integrale systeemtrajec-
ten met een breed scala aan mogelijke interventies, 
zowel vanuit een begeleiding- als behandelcontext.

Subsidie (BEN)

Gezinstraject Xtra is mogelijk omdat deze deels 
gesubsidieerd wordt vanuit het BEN. Dit betekent dat 
de financiering op de volgende manier vormgegeven 
kan worden:
• In de periode van 1 april t/m 30 juni kunnen cliënten 
aangemeld worden voor GTX. 
De ambulante behandeling die ingezet wordt zal dan 
vanuit beschikkingen worden gefinancierd, waarbij er 
wel sprake kan zijn van stapeling of meerdere 
beschikkingen binnen een gezin. De begeleiding en 
de time-out locatie wordt in deze periode bekostigd 
vanuit de subsidiegelden. 
• In de periode van 1 juli t/m 30 september zal de 
ingezette hulp doorlopen.  
• Voor de periode vanaf 1 oktober zal op een later 
moment duidelijk gemaakt worden of en op welke 
manier inzet van Gezinstraject Xtra gefinancierd kan 
worden.

Locatie

De locatie waar dit aanbod wordt gerealiseerd, naast 
de thuissituatie, is bij Stichting OOK begeleiding in 
Geldrop. Op deze locatie worden waar nodig en 
passend diagnostische en behandelafspraken 
ingepland, en er vindt individuele en groepsbegelei-
ding plaats, op maat en wanneer dit passend is. 
Daarnaast biedt deze locatie de mogelijkheid voor 
een time-out waar dit nodig wordt geacht voor de 
haalbaarheid van het traject. 

Contra-indicatie

• Als een uithuisplaatsing onvermijdelijk is, is Gezin-

straject Xtra niet van toepassing. Dit is bijvoorbeeld 

het geval als de ouders niet meer willen of kunnen 

investeren in een intensief systemisch traject.

• Cliënten waarbij een GHB-, Opiaten- of heroïnever-

slaving op de voorgrond staat.

• Cliënten waarbij de acute psychiatrie of een forse 

verstandelijke beperking de inzet van een behande-

ling te zeer bemoeilijkt. 

Hierover valt bij twijfel altijd te overleggen met ons.

 

Contactgegevens

Aanmelden kan via aanmeldingen@jeugdhulpxtra.nl 

of 040-3031014. Graag specifiek benadrukken dat 

het gaat om aanmelding voor Gezinstraject Xtra. 



waar deze wel dreigt omdat de problemen de 

gezinsleden boven het hoofd groeien en men geen 

andere weg meer ziet. Gezinstraject Xtra richt zich 

hierbij vooral op 12- 18 jarigen.

Gezinstraject Xtra kan ook ingezet worden als 

re-entry module om een klinische ggz behandeling 

óf residentiele jeugdzorg plaatsing in te korten.  

Wat is Gezinstraject Xtra?

Binnen Gezinstraject Xtra krijgt het gezin intensieve 

begeleiding én behandeling in de thuissituatie. 

Uitgangspunt is de overtuiging dat de kracht van 

gezinnen groot is. Geen enkele jeugdige met 

problemen kan geholpen worden zonder dat 

ouder(s) hier stevig bij betrokken worden. Proble-

men kunnen alleen begrepen worden in de context 

van het gezin.

Het kan een gezin helpen als de jeugdige en/of een 

van de andere gezinsleden op sommige momenten 

van de dag of week ergens anders kan zijn. 

Hiervoor is een locatie beschikbaar. Dit kan nooit 

voor langere tijd 24 uur per dag zijn. Het is niet de 

bedoeling dat het een 24-uurs voorziening wordt. 

De aanwezigheid van de jeugdige op de locatie kan 

per dag en per week verschillen. Flexibiliteit en 

maatwerk is hier het sleutelwoord.

Gezinstraject Xtra

is het antwoord op de vraag naar een kortdurende, 

intensieve behandeling voor jeugdigen en hun gezin 

waarbij het lijkt dat thuis wonen geen optie meer is.

Voor deze jeugdigen leiden de problemen op meer-

dere gebieden helaas vaak tot een verblijf in een 24- 

uurs woonvoorziening. En vervolgens worden ze 

vaak van de ene voorziening naar de andere doorge-

plaatst.

Tijdige, integrale zorg kan dit voorkomen. Een 

jeugdige heeft er bijna altijd baat bij op te groeien in 

het eigen gezin en de eigen omgeving (school, 

vrienden) en opgroeien in een 24 uurs voorziening is 

voor de meeste jeugdigen geen wenselijke plek.

Daarom is de bedoeling van de transformatie dat 

jeugdigen zo veel mogelijk en zo dicht mogelijk in de 

eigen omgeving opgroeien, waarbij ook zo normaal 

mogelijk voorop staat.

Tegelijkertijd staat het budget voor jeugdhulp onder 

druk en vraagt dit om het ontwikkelen van alternatie-

ven met perspectief. 

Gezinstraject Xtra is speciaal ontwikkeld voor die 

jeugdigen en gezinnen, die nog energie willen steken 

in het voorkomen van een uithuisplaatsing, maar 

Zo kan het helpend zijn dat een jeugdige tijdelijk niet 

thuis eet of huiswerk maakt, maar wel thuis slaapt. Of 

helpt het juist als een jeugdige of zijn/haar moeder, 

broer, zus, vader een nacht in de week een andere 

plek heeft om te zijn. Of, bij uitzondering, in een 

weekend. Soms is het voldoende om te weten dat de 

mogelijkheid er is, zonder dat er een beroep op 

wordt gedaan.

Alles is gericht op het doel om het mogelijk te maken 

dat het gezin samen verder gaat en een dreigende, 

langdurige uithuisplaatsing wordt voorkomen. De 

hulpverlening volgt hierbij het gezin en wordt met 

grote flexibiliteit, en altijd in afstemming met elkaar, 

ingezet.

Binnen het traject kunnen verschillende interventies 

worden ingezet, afhankelijk van de vraag en proble-

matiek. Het traject is gericht op normalisatie en 

herstel. De begeleiding maakt gebruik van de metho-

diek van Nieuwe Autoriteit Geweldloos Verzet. Er 

wordt in ieder geval altijd gezinsbehandeling ingezet. 

Voorbeelden van andere mogelijke inzet:

• Relationele Gezinstherapie (RGT)

• Diagnostiek

• Schematherapie

• Cognitieve gedragstherapie (CGT)

• EMDR/traumabehandeling

• Individuele (vak)therapie.  

De behandelaren werken nauw samen met de 

begeleiders op de locatie. Deze begeleiders onder-

steunen, waar nodig, ook in de thuissituatie, zodat er 

één duidelijke lijn is.

Het totale traject duurt 6 maanden.


