
Perspectief 
Advisering
Weet dat we er 

voor je zijn

Soms kan een kind niet meer thuis wonen, omdat ouders ernstige opvoed- 
of andere problemen hebben. Een kind woont dan bijvoorbeeld in een 
pleeg gezin of gezinshuis van Jeugdhulp Friesland. De jeugdige moet zo 
snel mogelijk weten waar het in de toekomst kan wonen en opgroeien. 
Onderzoek toont aan dat dit belangrijk is voor de ontwikkeling van het 
kind. Daarom bestaat Perspectief Advisering. Hiermee wordt onderzocht 
of het kind terug naar huis kan en wat daarvoor nodig is óf dat het kind 
beter ergens anders kan opgroeien
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Voor wie?
Perspectief Advisering is voor kinderen tot 18 jaar (en hun ouders) die in een pleeggezin of gezins huis 
van Jeugdhulp Friesland verblijven. Het is nog niet duidelijk waar zij in de toekomst het beste kunnen 
opgroeien; dat moet nog worden bepaald. Perspectief Advisering helpt daar bij. Dit onderzoek kan kort 
na een uithuisplaatsing starten, maar ook als een kind al langere tijd in een pleeggezin of ergens anders 
binnen Jeugdhulp Friesland verblijft. Tijdens het onderzoek wordt nauw samengewerkt met de ouders.

Waarom Perspectief Advisering?
Het is voor ieder kind belangrijk om te weten waar het kan opgroeien. Onzekerheid hierover is 
schadelijk voor de ontwikkeling. Daarom is snel duidelijkheid nodig. Kan een kind weer (deels) naar 
huis en welke hulp hebben de ouders dan nodig? Of is een andere plek beter voor het kind? Perspectief 
Advisering geeft antwoord op deze vragen. Het belang van het kind staat daarbij altijd voorop.

Hoe werkt het?
Perspectief Advisering bestaat uit vier fasen. Eerst is er een startgesprek met onder meer de 
gezaghebbende ouders, pleegouders of gezinshuisouders én verwijzer of gezinsvoogd. Er wordt 
gekeken naar ieders verwachtingen, welke informatie er is en of iedereen toestemming en mandaat 
geeft. Daarna volgt de onderzoeksfase en worden doelen vastgesteld. Hoe gaan ouders en kind 
met elkaar om? Hoe ontwikkelt het kind zich? Wat hebben ouders nodig bij het opvoeden en wat is 
haalbaar? In de volgende fase kunnen ouders intensieve hulp krijgen. Voorbeelden zijn ambulante 
gezinsbegeleiding en video home training. Doel is om de opvoed vaardigheden van ouders te 
verbeteren en te kijken of dit ook lukt. Tot slot volgt het advies aan ouders én verwijzer of gezinsvoogd. 
De kinderrechter beslist of het advies wel of niet wordt overgenomen. Bij een positief advies kan een 
goed voorbereide terugkeer naar huis volgen.

Wat is het resultaat?
Ouders en kind krijgen duidelijkheid over waar het kind kan opgroeien; weer bij de ouder(s), deels bij 
de ouder(s) of op een andere plek. Zo mogelijk worden ouders ondersteund bij het leren van nieuwe 
opvoedvaardigheden. Het kind krijgt een plek waar het zich goed en veilig kan ontwikkelen.

Wie zijn betrokken?
Bij Perspectief Advisering is een team van specialisten betrokken: een ambulante hulpverlener 
pleegzorg die is gespecialiseerd in onderzoek en een gedragswetenschapper. Zij werken samen met de 
ouders, de pleegouders of gezinshuisouders, de pleegzorgbegeleider en de verwijzer of gezinsvoogd.

Hoe lang duurt het onderzoek?
Perspectief Advisering bestaat uit vier fasen en duurt in totaal negen tot twaalf maanden. Als alle 
betrokkenen toestemming geven voor het onderzoek (fase 1) en er zijn haalbare doelen gesteld (fase 
2), dan volgen intensieve hulp (fase 3) en het advies (fase 4).

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.jeugdhulpfriesland.nl of neem contact met 
ons op via 088 14 24 444.


