Gezinsadviseur
De gezinsadviseur biedt ondersteuning aan ouders van kinderen en jongeren van 0 tot 23
jaar.
De ondersteuning is gericht op de opvoeding van de kinderen, het organiseren van het
huishouden en de financiën.
Het gaat om gezinnen waar geen directe hulpvraag (meer) is, maar die wel
ondersteuning willen hebben/ houden.
Voor wie?
De gezinsadviseur kan worden ingezet in uw gezin, wanneer intensievere hulpverlening is
afgerond. Door de ondersteuning kunnen aangeleerde vaardigheden of behaalde resultaten
worden vastgehouden.
Ook als uw gezin behoefte heeft aan de laagdrempelige ondersteuning door de gezinsadviseur,
kunt u zich hiervoor zelf aanmelden.
Advies en hulp aan uw gezin
De gezinsadviseur bezoekt uw gezin en -indien nodig- mogelijk betrokken instanties (zoals
school) ongeveer een keer per maand.
De gezinsadviseur ondersteunt, adviseert en bemoedigt u als ouder(s) en bewaakt met u de
opvoeding, veiligheid en stabiliteit van uw gezinssituatie.
Deze ondersteuning is doorgaans praktisch, concreet en structurerend van aard.
Samenwerking
De gezinsadviseur neemt deel aan het team van de gezinscoaches en schoolmaatschappelijk
werkers van MDF en stemt de werkzaamheden met hen af.
De gezinsadviseur kan ook gebruik maken van het casuïstiekoverleg van Centrum voor Jeugd
en Gezin om eventuele zorgen over uw gezin te bespreken.
Wanneer -ondanks de ondersteuning door de gezinsadviseur- de zorgen over uw gezin toch
toenemen dan meldt de gezinsadviseur dit bij bijvoorbeeld de gezinscoach of een andere

hulpverleningsorganisatie. Indien nodig wordt er dan andere - of aanvullende hulpverlening
ingeschakeld. Dit gebeurt altijd in overleg met uw gezin.
Geen kosten
Aan de hulp van de gezinsadviseur zijn voor u geen kosten verbonden.
Privacy
Gezinsadviseurs gaan zorgvuldig om met alle informatie over uw gezin. Zonder uw
toestemming mogen zij geen gegevens aan anderen verstrekken. Alleen als dat in het belang
van het kind nodig is, kan daar een uitzondering op gemaakt worden.
Informatie over privacy en uw gegevens vindt u op de website van MDF
www.mdflevoland.nl/privacy-gegevens.
Contact
De gezinsadviseur van MDF vindt u in de gemeenten Lelystad en Dronten.
Lelystad
Meenthoek 10
8224 BS Lelystad
Telefoon: 0320 – 211 700
Zeewolde
Stevinweg 2
3891 EA Zeewolde
Telefoon: 0321 – 319 522
U kunt zich ook aanmelden op de website van MDF www.mdflevoland.nl/contactgezinsadviseur.

MDF biedt meer hulp- en dienstverlening, zoals schoolmaatschappelijk werk, algemeen
maatschappelijk werk, sociaal raadslieden werk en trainingen en cursussen.

