Gezinscoach
De gezinscoach biedt hulp aan ouders van kinderen en jongeren tussen 0 en 23 jaar.
Samen met de ouders onderzoekt en bespreekt de gezinscoach hoe problemen van
kinderen en jongeren het beste aangepakt kunnen worden.
De gezinscoach geeft op een actieve wijze hulp. Hij geeft praktische ondersteuning, adviseert
en verwijst zo nodig naar specialistische hulp. Hij werkt met andere hulpverleners samen.
De vraag van de cliënt staat in de hulpverlening voorop. Hierbij wordt goed rekening gehouden
met het belang van de kinderen en jongeren.

Ouders kunnen om hulp vragen van de gezinscoach
Ouders kunnen zelf om hulp van de gezinscoach vragen wanneer er problemen zijn in de
opvoeding. U kunt dat bijvoorbeeld doen omdat u niet precies weet wat de goede manier van
opvoeden is als uw kind moeilijk is in zijn gedrag.
Ook omstandigheden thuis zoals ziekte, scheiding of schulden kunnen tot onzekerheid of
conflicten leiden. Soms bent u niet meer in staat om al die problemen het hoofd te bieden. Daar
reageert uw kind dan op.
Het kan zijn dat uw kind gedrag vertoont, dat u of anderen niet goedkeuren. Samen met de
gezinscoach kunt u een plan maken wat u aan uw situatie en aan de opvoeding kunt doen.

Geen kosten
Aan de hulp van de gezinscoach zijn voor u geen kosten verbonden.

Anderen kunnen om hulp vragen van de gezinscoach
Soms hebben kinderen of jongeren problemen op school, in de buurt of misschien ook thuis.
Het kan gebeuren dat u daar wel iets van merkt, maar dat een ander, bijvoorbeeld de school, al
eerder vindt dat er iets moet gebeuren. Deze kan dan de gezinscoach vragen contact met u op
te nemen. De gezinscoach zal met u overleggen wat de problemen zijn en meehelpen om een
oplossing te vinden.

Samenwerking met andere hulpverleners
Om de hulpverlening goed te laten verlopen werkt de gezinscoach zo nodig samen met andere
hulpverleners en zijn er afspraken gemaakt met de gemeente, waar de Jeugdwet is
ondergebracht.
Bij ernstige problemen kan de gezinscoach snel verwijzen voor een indicatie voor passende
zorg vanuit de gemeente. De gezinscoach zal altijd met u bespreken wanneer hij andere
organisaties betrekt bij de hulpverlening.

Privacy
De gezinscoaches gaan zorgvuldig om met alle informatie over ouders en kinderen. Zonder de
toestemming van ouders 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.
Meer informatie over privacy en uw gegevens vindt u op de website van MDF
www.mdflevoland.nl/privacy-gegevens.

Meer informatie
Op de website van MDF www.mdflevoland.nl/gezinscoach leest u meer informatie over de
gezinscoach.
Contact
De gezinscoach van MDF vindt u in de gemeente Dronten en Zeewolde.
Dronten
De Helling 15, 8251 GH
Telefoon: 0321 – 319 522
Zeewolde
Stevinweg 2, 3891 EA
Telefoon: 0320 – 211 700
U kunt zich ook aanmelden op de website van MDF www.mdflevoland.nl/contact-gezinscoach

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

