
in Drenthe

Ambulante 
jeugdhulp 

Hulp op maat en aanmelden

Op verwijzing en via intakege-

sprekken wordt bepaald welke 

hulpvorm het beste past en de 

grootste kans van slagen heeft. 

Een overzicht van de verschil-

lende hulpvormen die Yorneo 

aanbiedt, vind je op onze web-

site:

 

• www.yorneo.nl

• (0592) 367 979 

• info@yorneo.nl

> Om hulp van Yorneo te krijgen 

heb je een verwijzing nodig, bij-

voorbeeld van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin (CJG), de (huis)-

arts, de gemeente of GGD.

Zij kunnen online, per email, fax 

of per post naar Yorneo doorver-

wijzen. 

> Als een jongere 18 jaar wordt 

tijdens de hulp, loopt de hulp 

gewoon door. Om hulp te star-

ten voor jongeren van 18 jaar of 

ouder is een specifieke beschik-

king van de gemeente nodig.
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“Het was echt een verademing om ervaringen van andere ouders 

te horen en de tips van de PMTO-therapeut thuis uit te proberen. 

Het heeft ons enorm geholpen om het gedrag van Maartje om te 

buigen. Ze is veel rustiger, minder driftig en ze luistert beter.”

Mieke, moeder van Maartje (7): 

 “Jos was een ongrijpbaar kind. Het leek wel of hij in zijn eigen 

wereld leefde. Dat leverde zowel thuis als op school veel narig-

heid op voor Jos. Nu we als gezin samen met de school van 

Jos het Assyst-traject hebben doorlopen, is de situatie voor ons 

weer hanteerbaar. We weten beter hoe we Jos het best kunnen 

benaderen. Ook op school gaat het fijner. Jos neemt nu zelfs 

vriendjes mee naar huis om te spelen.”
Franka, moeder van Jos (8)

PMTO
Parent Management Training 

Oregon (PMTO) is bedoeld voor 

ouders en pleegouders van 

kinderen met ernstige gedrags-

problemen in de leeftijd van 4-12 

jaar. Kerngedachte bij de training 

is dat kinderen het meeste leren 

van hun ouders. Als belangrijk-

ste personen in het leven van je 

kind, heb je als ouders de mees-

te mogelijkheden om gedrag 

blijvend te veranderen. Daarmee 

heb je dus ook de sleutel tot ver-

andering in handen. Met PMTO 

werk je actief aan het versterken 

van je opvoedvaardigheden. We 

bevestigen wat al goed gaat en 

stellen doelen waar je aan kunt 

werken. Afhankelijk van de vraag 

en behoefte, kun je bij Yorneo 

kiezen voor groepsbehandeling 

of individuele behandeling.



Samenwerking om preventief 

te werken is daardoor makkelijk 

vorm te geven.  

Hoge slagingskans

De medewerkers van Yorneo zijn 

onderzoekend, bevlogen en pro-

fessioneel. Het belang van het 

kind / jongere en zijn gezin en de 

hulpvragen staan voor ons cen-

traal. We werken vanuit verschil-

lende referentiekaders waarbij 

het denken in kansen, vergroten 

van perspectief en hervinden 

van evenwicht centraal staat. 

Daarbij werken we samen met 

diverse partners en samen met 

de mensen rondom kinderen en 

jongeren. Dat verhoogt de sla-

gingskans van de aangeboden 

hulp. We laten niemand in de 

kou staan.

Assyst
Assyst is een gespecialiseerd, 

kortdurend programma voor ge-

zinnen met kinderen of jongeren 

van 0 tot 18 jaar die al langere 

tijd problemen ervaren en ge-

motiveerd zijn die aan te pak-

ken. Denk aan (combinaties van) 

problemen op het gebied van 

gedrag, opvoeding of relatie. Is 

er overeenstemming over doelen 

en oplossingen van de hulp, dan 

kan de hulpverlener jou en je 

gezin in korte tijd weer op weg 

helpen. Bij Assyst werken we sa-

men met ouders en anderen die 

belangrijk zijn in het leven van 

een kind, zoals familie, vrienden 

of de school.

IAG
Intensieve Ambulante Gezins-

hulp (IAG) biedt hulp als ouders 

meerdere problemen ervaren in 

de opvoeding en zich zorgen 

maken over de ontwikkeling van 

hun kind. IAG kan helpen weer 

grip op de opvoeding en de 

situatie thuis te krijgen en werkt 

in positieve zin ook door naar 

sociale netwerken rondom gezin 

en kind. Doel is de problemen zo 

op te lossen dat kind en gezin 

weer weten hoe ze verder met 

elkaar kunnen. Ook andere bij 

het gezin betrokken personen 

zoals een leerkracht of sport-

coach kunnen bijdragen aan het 

vinden van de best mogelijke 

oplossing. 

Hulp aan huis of waar nodig

Ambulante hulp is hulp bij jou 

thuis, op de plek waar je kind 

woont en soms ook op de 

school of het kinderdagverblijf 

waar je kind naar toe gaat. Alle 

leefomgevingen zijn namelijk 

van invloed op het gedrag van 

je kind. Yorneo biedt meerdere 

verschillende vormen van hulp. 

Elke hulpvorm heeft zijn eigen 

kenmerken, methoden en focus, 

bijvoorbeeld Assyst, IAG en 

Parent Management Training 

Oregon (PMTO).

Kracht van 3 regionale teams

Yorneo-hulpverleners bieden 

hulp in heel Drenthe vanuit drie 

regionale teams: Assen, Em-

men en Hoogeveen. Elk team 

bestaat uit hulpverleners met 

verschillende specialismen. Ze 

vullen elkaar aan en werken aan 

de best passende hulp. Ook de 

teams onderling weten elkaar 

te vinden door de korte lijnen. 

Overkoepelend is voor complexe 

scheidingen en zeer intensieve 

hulpvormen een gespecialiseerd 

team beschikbaar. Door regi-

onaal te werken zijn wij altijd 

dichtbij en maken we onderdeel 

uit van de lokale zorgstructuur. 

In de teams werken ook mede-

werkers die ondersteuning ge-

ven aan professionals binnen de 

kinderopvang en het onderwijs. 

Loop je tegen uiteenlopende en/of complexe opvoed- 

en opgroeiproblemen aan in je gezin waar je zelf niet 

uitkomt? Yorneo biedt hulp in de hele provincie Dren-

the vanuit haar regionale teams in Assen, Emmen 

en Hoogeveen. Van lichtere tot intensieve ambulante 

jeugdhulp aan gezinnen met kinderen tussen de 0 en 

18 jaar.

“Isa banjerde altijd over iedereen heen en was heel moeilijk bij te 

sturen. Dat leverde een hoop strijd op thuis en gedoe op school. 

Hoe vaak we wel niet op school moesten komen. Inmiddels 

kunnen we anders naar haar gedrag kijken en er beter mee 

omgaan doordat we via IAG geleerd hebben anders op Isa te 

reageren en veel meer structuur en voorspelbaarheid te bieden. 

Ook de leerkracht is bij deze hulp betrokken en zij heeft ook 

meer handvatten om Isa een beetje binnen de lijntjes te houden.”

Hendrik, vader van Isa (12)
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