JEUGD & OPVOEDHULP

Beter Beschermd Plus

Beter Beschermd Plus (BB+)
Wanneer u te maken krijgt met een drangkader* kan de casusregisseur van
de jeugdbescherming direct bij de start een aanvraag doen tot BB+ hulp.
De gezinsbehandelaar van BB+ helpt u met het verbeteren van de thuissituatie
en het vergroten van de veiligheid voor alle gezinsleden. De gezinsbehandelaar
zal u tijdelijk begeleiden.
WAT IS BETER BESCHERMD PLUS?
Beter Beschermd Plus is een vorm van hulpverlening waarbij de
gezinsbehandelaar gedurende een korte periode intensief met u en uw gezin
aan de slag gaat. Er wordt gewerkt aan doelen die de casusregisseur heeft
opgesteld. Er wordt ook besproken welke (andere) zaken u belangrijk vindt en
hoe u zelf invulling wilt geven aan de doelen.
De gezinsbehandelaar spreekt met alle gezinsleden over veiligheid. Veelal wordt
een veiligheidsplan gemaakt zodat iedereen veilig is en zich veilig voelt.
Een ander belangrijk onderdeel van de hulpverlening is het met u uitzoeken of
en zo ja, welke ondersteuning u (na BB+) nodig heeft.
HOE WERKT BETER BESCHERMD PLUS?
De gezinsbehandelaar van Stek komt de eerste keer samen met de
casusregisseur bij u thuis. De casusregisseur zal vertellen waarom er
hulpverlening nodig is en aan welke doelen er met uw gezin gewerkt moet
worden. De gezinsbehandelaar zal u uitleg geven over de werkwijze van BB+
en wat u van de hulpverlening kunt verwachten. Tevens wordt besproken wat u
zelf verwacht en kunt ondernemen.
Tijdens de eerste 4 weken zal de gezinsbehandelaar 2 à 3 keer per week een
afspraak met u en/of uw gezinsleden hebben om intensief samen te werken
aan het realiseren van de doelen.
De gezinsbehandelaar ondersteunt u ook bij de bijeenkomst die door de
casusregisseur wordt georganiseerd met mensen die een belangrijke rol spelen
in uw gezin. De gezinsbehandelaar blijft altijd in overleg met u afstemmen met
andere hulpverleners.
* Professionals kunnen hun zorgen over een gezin melden op het jeugdbeschermingsplein. Dit is

een vast team van deskundigen die aangegeven welke vervolgstappen nodig zijn. Is dit een
jeugdbeschermingstraject? Dan krijgt de casusregisseur van de jeugdbescherming de regie op de
hulpverlening in uw gezin. Dit wordt het drangkader genoemd.
Het jeugdbeschermingsplein kan ook besluiten tot een onderzoek door de Raad voor de
Kinderbescherming.

De informatie over uw gezins(situatie) en de hulpverlening vat de
gezinsbehandelaar na ongeveer vier weken samen in een (tussen)rapportage.
In deze rapportage schrijft de gezinsbehandelaar:
- Hoe de hulpverlening is verlopen en of de doelen zijn behaald;
- Hoe u en de andere gezinsleden tegen de gezinssituatie aankijken;
- Hoe de hulpverlener tegen de gezinssituatie aankijkt;
- Een advies voor mogelijke vervolghulp.
De rapportage wordt eerst met u doorgenomen en daarna doorgestuurd naar
de casusregisseur. Wanneer de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek
doet dan zal de casusregisseur de informatie van de gezinsbehandelaar ook
overbrengen aan de raadsonderzoeker. Vraagt de Raad voor de
Kinderbescherming in uw geval aan de kinderrechter om een
jeugdbeschermingsmaatregel, dan zal de rechter ook deze informatie krijgen,
en mede op basis van deze informatie een uitspraak doen.
De BB+ hulpverlening duurt maximaal drie maanden. Zodra de veiligheid
voldoende is hersteld en duidelijk is of en zo ja, welke hulp uw gezin nog langer
nodig heeft, zal de hulpverlening worden afgesloten of overgedragen.
Wanneer de situatie zo is veranderd dat het belangrijk is dat de rechter dit
weet, kan een aanvullende rapportage worden geschreven.
De gezinsbehandelaar sluit de hulpverlening aan uw gezin af met een
eindrapportage en een eventuele overdracht naar vervolghulpverlening.
AANMELDEN
U kunt zich niet zelf aanmelden voor dit programma. Wel kunt u bij de start van
een drangkader door een casusregisseur aangeven dat u geholpen wilt worden
door een gezinsbehandelaar van BB+.
In overleg met u wordt bekeken of het programma een passende oplossing is
voor de problemen binnen uw gezin. De casusregisseur kan u bij BB+
aanmelden.

STEK
Beter Beschermd plus is onderdeel van Stek Jeugdhulp. Stek ondersteunt bij
opgroeien en opvoeden door begeleiding en behandeling.
Stek staat voor ‘Hulp die helpt’. De hulp is gericht op het benutten, activeren en
versterken van de eigen mogelijkheden van het kind/de jongere, het gezin en
de familie.
Kijk op onze website voor meer informatie: www.stekjeugdhulp.nl.
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