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Altra Jonge Moeders
Op weg naar zelfstandigheid 

Aanmelden
Via het Fiom, Bureau Jeugdzorg, Samen Doen en Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) 

kun je bij Altra terecht komen. Heb je nog vragen? Dan kan je altijd contact opnemen 

met Altra.

Privacy en klachten
Altra gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij registreren al onze cliënten bij 

Matchpoint. Zo kunnen andere instellingen zien wie bij ons begeleiding krijgt, maar we 

melden niet welke hulp cliënten krijgen en waarom. Op onze website kan je daar meer 

over lezen. Ben je niet tevreden over onze hulp, dan kun je via de website ook de klachten-

folder downloaden.

Altra hanteert bij haar hulp de volgende uitgangspunten:
•	 Altra richt zich op de omgeving en niet alleen op jou of je kind

•	 Altra maakt samen met jou één plan

•	 Je krijgt één vaste begeleider 

•	 Altra biedt hulp die past bij jouw problemen

•	 Altra gebruikt hulp waarvan bekend is dat die werkt

•	 De medewerkers van Altra werken efficiënt. Zo min mogelijk papierwerk, zo veel 

mogelijk tijd voor moeder en kind.

Eén gezin
Eén plan
Eén begeleider

Specifieke trainingen
Altra kan op specifieke gebieden hulp inzetten, bijvoorbeeld een training positief opvoe-

den, hulp bij het toewerken naar een gezonde band met je kind, leren budgetteren, 

begeleiding naar school/werk of werken aan veiligheid. Hierbij werken we samen met onze 

partners, o.a.: DWI, schulphulpverling en GGZ.  

Doelen bereikt?
Aan het einde van de hulpperiode kijk je samen met je begeleider hoe de hulp is verlopen. 

Heb je de doelen uit je plan gehaald? Samen bepalen jullie of de hulp kan worden afgerond 

of dat er vervolghulp nodig is. Voor Altra staat bij deze afweging de veiligheid van je kind 

altijd voorop.
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Altra is een grote instelling voor speciaal onderwijs en jeugd 

& opvoedhulp in Amsterdam en omstreken. Altra biedt hulp 

zowel thuis als op school; daar waar die nodig is en het beste 

werkt. We gaan uit van de eigen kracht van kinderen en ouders. 

Want effectieve hulpverlening is een kwestie van samen doen. 

Stichting Altra  |  www.altra.nl  |  info@altra.nl  |  020 - 555 83 33



Je bent zwanger of net moeder geworden. Er komt heel wat op je af. Je vraagt 

je af hoe je het moederschap met school of werk kunt combineren. Hoe je je 

kind kunt opvoeden, terwijl je zelf nog niet zo sterk in je schoenen staat. Hoe je 

familie en vrienden kunt vragen om je te steunen. Hoe je ervoor zorgt dat je kind 

kan opgroeien in een veilige omgeving. Altra helpt als je deze problemen niet zelf 

kunt oplossen. Wij bieden de hulp daar waar die nodig is en het beste werkt. 

Samen aanpakken

Voordat je bij Altra komt wordt tijdens een Eigen Kracht Conferentie 

met jou, familie en andere bekenden besproken wat speelt en gekeken 

hoe zij jou kunnen helpen. Als blijkt dat extra hulp nodig is word je aan-

gemeld bij Altra. Samen bekijken we welke hulp nodig is en maken we 

één plan om de problemen aan te pakken. Altra kijkt daarbij naar jou en 

je kind, maar ook naar je omgeving. Zoals de inzet van de vader van je 

kind, je opleiding of werk en je sociale netwerk. We stemmen de hulp 

af op wat jij en je kind nodig hebben. Intensief als het moet, wat min-

der intensief als het kan. We kijken daarbij welke woonomgeving het 

meest geschikt voor jou is, het liefst binnen je eigen netwerk. Als het 

echt nodig is bestaat de mogelijkheid van de maatschappelijke opvang, 

gezinshuis of begeleid wonen. Altra neemt het besluit over een interne 

aanmelding.   

Voor wie?

De meeste jonge moeders redden zich prima. Maar er worden nogal 

wat nieuwe eisen aan je gesteld als je net moeder bent. Het is niet 

vreemd als je daar nog moeite mee hebt. Overweeg jij om je opleiding 

af te breken of te stoppen met werken omdat er geen kinderopvang 

is, of omdat deze te duur is? Vind je de verzorging en opvoeding van je 

kind een (te) zware last? Kamp je met geld- of huisvestingsproblemen? 

Altra helpt jonge (aanstaande) moeders van 14 tot 23 jaar weer op weg.

Samen bouwen 
aan de toekomst 
van jou en je kind

Eén vaste begeleider

Je krijgt een vaste begeleider, die praat met je en 

kijkt mee naar de dagelijkse gang van zaken. En 

begeleidt je zoveel mogelijk zelf, maar schakelt 

anderen in als een speciale training of cursus 

nodig is. Als je ook hulp krijgt van een andere 

instelling, bijvoorbeeld schuldhulpverlening, dan 

werkt je begeleiderdaar nauw mee samen. 

Welke hulp?

De hulp van Altra richt zich op verschillende gebieden:

•	 De relatie met je kind: het is belangrijk dat je een goede band met 

je kind opbouwt. Hoe maak je contact met je kind? Hoe kan je met 

je kindje spelen? Hoe zorg je voor geborgenheid? Hoe weet je wat 

je kind nodig heeft? Bied je je kind voldoende veiligheid en voor-

spelbaarheid? Samen met jou werken we hieraan.  

•	 Opvoedondersteuning. Via individuele gesprekken, bezoeken thuis 

of samen video-opnames bekijken helpen we je bij de opvoeding. 

Voed je je kind consequent op? Zijn er duidelijke regels? Bied je je 

kind een veilige en gezonde leefom.

•	 Werken aan steun uit de omgeving. Hoe kun je je leven weer op de 

rails krijgen? Samen met je familie, vrienden, kennissen kijken we 

hoe we de problemen kunnen oplossen. Daarnaast werken we aan 

het versterken van de banden met je (eventuele) partner, familie en 

je omgeving.

•	 Werken aan zelfstandigheid. Je werkt met hulp van Altra stapsge-

wijs toe naar zelfstandigheid. Hoe verzorg je je kind? Hoe zorg je 

dat het huishouden goed op orde is? Hoe moet werk en moeder-

schap combineren? Waar moet je je inschrijven voor die leuke oplei-

ding? Of hoe pak je een sollicitatie het beste aan? Altra helpt je bij 

deze vragen met praktisch advies en hulp. 

•	 Werken aan veiligheid voor je kind. Als de problemen zo groot zijn 

dat de veiligheid van jou en je kind niet zeker is, dan heb je snel 

structurele en intensieve hulp nodig. Je begeleider kijkt samen met 

jou naar de momenten wanneer het mis gaat en vooral wanneer 

het goed gaat. Van daaruit bouwen we aan een betere omgang 

met je kind. Samen stellen we, met jou en je netwerk, een veilig-

heidsplan op. 

•	 Altra staat ook in crisissituaties voor je klaar, wanneer je dringend 

en accuut hulp nodig hebt. 
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