
Assyst is een gespecialiseerd, kort programma voor gezinnen met 

kinderen of jongeren van 0 tot 18 jaar die al langere tijd problemen 

ervaren. Denk aan problemen op het gebied van gedrag, opvoeding of 

relatie. Het doel is problemen inzichtelijk te maken en jou en je gezin in 

korte tijd weer op weg te helpen.

Assyst is bedoeld voor het hele ge-

zin en de mensen rondom het gezin.

De Assyst-hulpverlener werkt samen 

met ouders en zo nodig anderen 

die belangrijk zijn in het leven van 

een kind, zoals familie, vrienden of 

de school. Met elkaar zoek je naar 

een oplossing voor het hele gezin, 

op een motiverende en oplossings-

gerichte manier. De hulpverlener 

komt bij je thuis en richt zich op het 

verbeteren van de relatie tussen de 

gezinsleden en eventueel de relatie 

met school en het sociale netwerk. 

Het is belangrijk dat de verande-

ringen blijvend en in verschillende 

situaties werkzaam zijn.

Assyst is een verkorte vorm van 

intensieve ambulante gezinsbege-

leiding (IAG). IAG is een programma 

dat al jaren met succes wordt 

uitgevoerd. Uit onderzoek blijkt dat 

ouders zeer tevreden zijn over de 

hulp. Het biedt nieuwe kennis, in-

zichten, vaardigheden en handvatten 
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die je als ouder verder helpen. Ook 

de werkwijze spreekt ouders aan en 

hulpverleners ervaren deze als zeer 

helpend en ondersteunend. 

Meer informatie en aanmelden

Voor meer informatie zie onze web-

site of bel of mail ons gerust: 

• www.yorneo.nl 

• (0592) 367 979 

• info@yorneo.nl

> Om hulp van Yorneo te krijgen 

heb je een verwijzing nodig, bijvoor-

beeld van het Centrum voor Jeugd 

en Gezin, de (huis)arts, GGD of de 

gemeente. Op onze website staat 

een overzicht van alle verwijzers. Zij 

kunnen online, per email, fax of per 

post naar Yorneo doorverwijzen. 

> Als een jongere 18 jaar wordt 

tijdens de hulp, loopt de hulp 

gewoon door. Om hulp te starten 

voor jongeren van 18 jaar of ouder 

is een specifieke beschikking van de 

gemeente nodig.

Pieter, vader van Bob (9)

“Bob is rustiger geworden en vindt meer aansluiting in de klas”
“Bob kwam meestal te laat op school en had weinig aansluiting in de klas. 

Samenwerken liep vaak uit op ruzie. Ook thuis reageerde hij vaak driftig, 

vooral als hij zijn zin niet kreeg. Door de scheiding woont hij bij zijn moeder 

en om het weekend is hij bij mij. Samen met de Assyst-hulpverlener hebben 

mijn ex en ik, Bob en zijn leerkracht de situatie in kaart gebracht: wat speelt 

er rondom Bob, sinds wanneer en waardoor, maar ook wat er goed ging. 

Vervolgens hebben we doelen gesteld en advies gekregen. De oudergesprek-

ken hebben ons geholpen meer op één lijn te komen in hoe we Bob kunnen 

helpen. Met de leerkracht hebben we afspraken gemaakt hoe hij Bob ging 

helpen beter om te gaan met bijvoorbeeld samenwerkopdrachten. Regelma-

tig stemmen we nu samen af hoe het gaat en wat nog nodig is. Sindsdien is 

er meer rust bij Bob ontstaan. Het lukt hem beter om rustig te blijven en wan-

neer hij niet weet hoe hij iets moet oplossen vraagt hij op tijd om hulp.”
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