
Voor wie is Jongerenteam Friesland? 
Soms twijfelen kinderen, jongeren en/of hun ouders of ze hulp moeten vragen. Ze weten niet goed 
of er hulp nodig is of wat ze van de hulpverlening kunnen verwachten. Ook lopen ouders of school 
soms tegen problemen aan en vragen zij zich af of er iets aan de hand is. Jongerenteam Friesland 
is er voor deze kinderen, jongeren en ouders die thuis of op school vast lopen of dreigen vast te 
lopen. Het team speelt in op signalen en gaat op een laagdrempelige manier het gesprek aan, om 
zo in kaart te brengen waar de behandeling zich op moet gaan richten. Een belangrijk onderdeel 
hierbij is preventie. Vroege signalering en interveniëren zorgt er vaak voor dat erger kan worden 
voorkomen. Het contact met de familie, school en andere naastbetrokkenen speelt hierin een 
belangrijke rol. 

Het team
Jongerenteam Friesland richt zich op jongeren in de leeftijd tot 25 jaar. Het multidisciplinaire team 
bestaat uit gezinswerkers, een orthopedagoog, een GZ-psycholoog, een systeemtherapeut, een 
verpleegkundig specialist en een psychiater. Hierdoor kan er op verschillende levensgebieden 
behandeling worden geboden en kunnen bijbehorende interventies worden ingezet. Jongerenteam 
Friesland heeft een groot netwerk, bestaande uit huisartsen, scholen en gemeentes. Dankzij korte 
lijnen worden signalen snel opgepakt en kan hulp tijdig geboden worden.

Zo gaan wij te werk
Jongeren kunnen door een huisarts, gebieds-/wijkteam of GGD-arts worden doorverwezen naar 
Jongerenteam Friesland. Tijdens het multidisciplinair overleg, welke eenmaal per week plaatsvindt, 
worden de nieuwe aanmeldingen binnen het team besproken. Ook wordt er direct een casemana-
ger gekoppeld aan de nieuwe aanmelding. Deze casemanager is een hulpverlener die de begelei-
ding en behandeling coördineert en het vaste en eerste aanspreekpunt is. 

Vervolgens wordt er een intakegesprek gepland met de jongere. Bij voorkeur zijn ook de ouders 
hierbij aanwezig. Tijdens dit gesprek wordt samen met de regiebehandelaar en de casemanager de 
hulpvraag besproken en wordt er aan de hand van behandeldoelen een behandelplan opgesteld. 
Samen kijken we welke hulp er ingezet gaat worden.
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De gesprekken met de casemanager en eventuele andere disciplines uit het team vinden zo veel 
mogelijk plaats in de omgeving van de jongere. Denk hierbij aan de thuissituatie of op school. Ge-
sprekken kunnen ook plaatsvinden bij ons op kantoor. We werken oplossingsgericht, systemisch en 
laten de regie zoveel mogelijk bij het kind, de jongere en zijn of haar ouders. Outreachend werken 
is onze kracht.

De juiste zorg
De hulpverleners van Jongerenteam Friesland kijken samen met de betrokkenen wat helpt om de 
draad weer op te kunnen pakken. Denk daarbij aan:

Wij kijken stap voor stap wat er past bij de situatie. 

Preventie
Naast het bieden van hulp en behandeling aan kinderen, jongeren en hun ouders vervult 
Jongerenteam Friesland een consulterende rol voor verwijzers. Denk hierbij aan telefonisch overleg 
en het geven van voorlichting op scholen. Hulpverleners uit het team kijken en denken op een 
laagdrempelige manier mee over bepaalde situaties en problematiek en geven indien gewenst 
advies.  

Contact met Jongerenteam Friesland
Voor overleg, consultatie of aanmelding kunt u contact opnemen met Jongerenteam Friesland via 
onderstaande gegevens. 

Jongerenteam Friesland
058 2678999 
jongerenteam.friesland@kinnik.nl

• diagnostiek
• kortdurende behandeling
• groepstherapie
• individuele therapie

• systeemtherapie of ouderbegeleiding
• coachende gesprekken
• psycho-educatie
• observatie op school
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