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Kijkend door de ogen van het kind
Of kinderen zich positief kunnen ontwikkelen en veilig kunnen opgroeien, hangt
nauw samen met het welbevinden van hun ouders of opvoeders en de mate van
bestaanszekerheid voor het hele gezin. Armoede, schulden, psychische problemen van
ouders, verstandelijke beperking, huiselijk geweld en verslaving veroorzaken, zeker in
combinatie, chronische stress bij ouders. En dat heeft natuurlijk zijn weerslag op de
kinderen. Opgroeien in zulke omstandigheden, leidt er vaak toe dat de problemen van
generatie op generatie worden overgedragen.
Altra wil bijdragen aan het doorbreken van die intergenerationele cirkel. Hoe? Door
in deze complexe situaties altijd te kijken door de ogen van het kind. Wat heeft hij of
zij nodig om zich gezond te kunnen ontwikkelen? We zetten alles op alles om samen
de juiste oplossing te vinden en bieden onze hulp daar waar die nodig is en het beste
werkt; thuis, op school of op locatie. Samen met de ouders, de familie, kennissen en het
netwerk van het gezin werken we aan een goede en veilige omgeving voor het kind.
Daarvoor hebben we veel in huis. Want Altra is een instelling met jarenlange ervaring
en met veel expertise op het gebied van hoogspecialistische jeugdhulp en speciaal
onderwijs. Onze specialistische jeugdhulp rust op twee pijlers: Familiezorg en
Onderwijszorg. In deze brochure:

•
•

leest u in welke situatie Altra steun kan bieden welke bouwstenen we daarvoor
kunnen inzetten.
vindt u bij ‘A tot en met Z - onze bouwstenen’ een korte beschrijving van deze
bouwstenen.

Overleg met ons contactpunt (zie contactgegevens bij aanmelden en overleg) welke
hulp per regio beschikbaar is.
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Aanmelden en overleg
De specialistische jeugdhulp van Altra kan worden ingeschakeld na verwijzing door een ouder- en
kindteam of wijkteam, gecertificeerde instelling of huisarts.

Specialistische jeugden opvoedhulp:
T: 020-555 8300 (tussen
09:00 en 17:00 uur)
E: contact@altra.nl.

Crisishulp:
T: 020-555 84 00 (tussen 09:00 en 17:00 uur)
E: contact@altra.nl
Neem buiten werktijden contact op met
Veilig Thuis via 0800 2000.

Wilt u meer informatie over ons passend onderwijs, onze onderwijsvoorzieningen of ons speciaal
onderwijs? T: 020-5558 333 of www.altra.nl.
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Onze twee pijlers

Familiezorg

Onderwijszorg

WELK DOEL WILLEN WE BEREIKEN?

WELK DOEL WILLEN WE BEREIKEN?

Doorbreken transgenerationele
problematiek, positief opvoeden, veilig
opgroeien.

Duurzame maatschappelijke
participatie.

WELKE DOELGROEPEN STAAN WE BIJ?

WELKE DOELGROEPEN STAAN WE BIJ?

•
•

•

•
•

•

Gezinnen in crisis
Gezinnen met relatieproblemen of in
problematische scheiding
Multistressgezinnen
Gezinnen in de maatschappelijke
opvang / gezinnen met huiselijk
geweld
Jonge moeders / jonge ouders /
gezinnen met jonge kinderen

•

•

Kinderen en jongeren met
ontwikkelings-, emotionele en
gedragsproblemen.
Kinderen en jongeren
met ontwikkelings- en
gedragsproblemen én een beneden
gemiddelde intelligentie.
Thuiszitters
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Familiezorg
Doorbreken problematiek die van generatie op generatie
wordt overgedragen, positief opvoeden, veilig opgroeien.

In de familiezorg ligt de focus op de problematiek van het
kind binnen de context van het gezin. De hulp is stresssensitief: met welke bronnen van stress heeft dit gezin te
maken, wat is de invloed van de gezinsstress op het kind en
hoe kunnen we samen met het gezin die bronnen van stress
verminderen en de veerkracht en vaardigheden van de
gezinsleden vergroten?
Ook veiligheid is een belangrijk thema binnen de familiezorg.
Alleen onder veilige omstandigheden kunnen kinderen zich
goed ontwikkelen. Altra biedt hulp in acute onveilige situaties,
pakt de structurele risicofactoren die voor onveiligheid
zorgen aan en biedt herstelgerichte zorg om de gevolgen
van onveiligheid te behandelen.

We hebben ons gespecialiseerd in vijf specifieke
doelgroepen en kunnen putten uit vele bouwstenen
die we kunnen inzetten, afhankelijk van de doelen die
we samen willen bereiken.

1

Gezinnen in crisis

2

Relatie en scheiding

3

Multistressgezinnen

4

Gezinnen in de maatschappelijke opvang /
gezinnen met huiselijk geweld

5

Jonge moeders / gezinnen met jonge kinderen
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1

Gezinnen in crisis
Altra heeft een heel team aan specialisten op het gebied van (on)
veiligheid en ruim twintig jaar ervaring in het ondersteunen van
jeugdigen in gezinnen in crisissituaties. De hulpverlening vindt plaats
bij de gezinnen thuis en richt zich op het terugbrengen van het
veiligheidsrisico en het voorkomen van uithuisplaatsingen.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Ambulante spoedhulp
Families First
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2

Relatie en scheiding
Altra heeft een team opgeleid in relatieproblemen en
scheidingsproblematiek. Dit team houdt zich volledig bezig met complexe
scheidingen en heeft hierdoor veel kennis en ervaring opgebouwd.
Wij hebben de afgelopen jaren honderden kinderen in gezinnen met
complexe scheidingsproblematiek geholpen. Het belang en welzijn van de
betrokken kinderen vormen voor ons altijd het uitgangspunt.
Met onder meer bemiddelingsgesprekken, kindgesprekken en
omgangsbegeleiding, werken we samen aan constructieve communicatie
en samenwerking tussen ouders ten behoeve van hun kinderen en veilig
en duurzaam contact met beide ouders.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Door als ouders
Gescheiden loyaliteit
Handelingsgerichte diagnostiek
Ouderschap Blijft bemiddeling
Ouderschap Blijft omgangsbegeleiding en contactherstel
Ouders werken samen: stap voor stap van ruzie naar rust (lvb)
Samen hier (Omgangshuis)
Traumabehandeling / EMDR (gericht op kind of op ouder) –
alleen in combinatie met andere bouwstenen

NIKA
Kind en oudertherapie
Signs of safety
VR bij scheiding – vraag naar beschikbaarheid in uw regio
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3

Multistressgezinnen
Uithuisplaatsing is een pijnlijk en traumatisch proces voor alle betrokkenen.
Daarom zet Altra alles op alles om te voorkomen dat het zover komt. Door
tijdig de juiste, intensieve en outreachende hulp te bieden, zoveel mogelijk
bij het gezin thuis. Door de gezinspatronen en systeemproblematiek te
(h)erkennen, te analyseren en een plan op te stellen om het chronische
karakter van de problemen te doorbreken. En door dat net zo lang vol te
houden als nodig is. De hulpverleners bieden hulp op meerdere leefgebieden
en betrekken de familie en de rest van het netwerk van het gezin als steun.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Handelingsgerichte diagnostiek
Kind en oudertherapie
NIKA
Traumabehandeling / EMDR - alleen in combinatie met andere
bouwstenen

Ouderschap Blijft / Samen hier
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding
Signs of safety

10

4

Gezinnen in de
maatschappelijke
opvang / gezinnen met
huiselijk geweld
We behandelen kind en ouder(s) voor risicofactoren voor huiselijk
geweld, de gevolgen van huiselijk geweld en early life stress. In
samenwerking met onze partners van de maatschappelijke opvang.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Screenen van de veiligheid van de kinderen
Handelingsgerichte diagnostiek
NIKA
Traumabehandeling / EMDR - alleen in combinatie met andere
bouwstenen

Kind en oudertherapie
Signs of safety
Ouderschap Blijft / Samen hier
Intensieve ambulante gezinsbehandeling

Partners:
Blijfgroep, De Waag, Bright, HVO Querido, Alg. Opvang Purmerend
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5

Jonge moeders /
gezinnen met jonge
kinderen
Altra heeft jarenlange ervaring in het ondersteunen van jonge ouders / moeders
en hun kind(eren). De gebieden waarop wij hulp bieden zijn: de ontwikkeling van
veilige gehechtheid tussen moeder en kind; opvoeding en ontwikkeling van het
kind; veiligheid; traumabehandeling, toeleiding naar opleiding of werk; financiële
begeleiding; gezondheid en opbouw netwerk. Onze hulp is sterk outreachend en
bieden we zoveel mogelijk thuis.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Fiom
Gezinshuis voor jonge moeders
Woonbegeleiding jonge moeders
Handelingsgerichte diagnostiek
NIKA
Intensieve ambulante gezinsbegeleiding
Traumabehandeling / EMDR - alleen in
combinatie met andere bouwstenen

Kind en oudertherapie
Signs of Safety
Financiele begeleiding jonge moeders
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Onderwijszorg
Duurzame maatschappelijke participatie

Gelijktijdige en goed afgestemde hulp in de driehoek
onderwijs, gezin en kind is cruciaal om blijvende resultaten
met jeugdigen te behalen. Onze hulp kan worden ingezet
als een leerling problemen ervaart op meerdere gebieden
tegelijk:
•
•

•

van de leerling zelf - in gedrag, emotieregulatie of op
sociaal gebied;
binnen het gezin - wanneer de ouders door
eigen problemen het kind niet voldoende kunnen
ondersteunen;
op school - bijvoorbeeld tekortschietende schoolse
vaardigheden, of problemen met gedrag of op sociaal
gebied.

We hebben ons gespecialiseerd in drie specifieke
doelgroepen en kunnen putten uit vele bouwstenen
die we kunnen inzetten, afhankelijk van de doelen die
we samen willen bereiken.

1

Kinderen en jongeren met ontwikkelings-,
emotionele en gedragsproblemen die leiden tot
problemen op school en in het gezin.

2

Kinderen en jongeren met ontwikkelingsen gedragsproblemen én een beneden
gemiddelde intelligentie, die leiden tot
problemen op school en in het gezin.

3

Thuiszitters
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1

Kinderen en jongeren
met ontwikkelings-,
emotionele en
gedragsproblemen
Onze specialistische hulpverleners bieden ambulante hulp voor jeugd (4-18 (+)
jaar) met psychiatrische en gedragsproblematiek. Daarvoor werken zij intensief
samen met gezin en anderen binnen het netwerk.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Handelingsgerichte diagnostiek
ATOS
Kind en oudertherapie
Traumabehandeling (EMDR) - alleen in combinatie met andere bouwstenen
NIKA
Signs of Safety
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2

Kinderen en jongeren
met ontwikkelings- en
gedragsproblemen én
een beneden gemiddelde
intelligentie
Voor hulp aan kinderen met gedrags- en lvb-problematiek, zijn in
Amsterdam in het (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs
vaste specialistische jeugdhulpverleners aan scholen verbonden.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
Handelingsgerichte diagnostiek
Salto
Kind en oudertherapie
Traumabehandeling (EMDR) - alleen in combinatie met andere
bouwstenen

NIKA
Signs of Safety
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3

Thuiszitters
Voor kinderen en jongeren die op school zijn uitgevallen en
langdurig thuis (dreigen) te zitten heeft Altra, samen met The
Care Express, een apart Team Thuiszitters. Binnen dit team
is veel expertise opgebouwd, die we graag ook op andere
gebieden inzetten.

Wij maken gebruik van de volgende bouwstenen:
ATOS
Team Thuiszitters
VR bij thuiszitters (in
ontwikkeling)
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Onderwijsvoorzieningen
Als organisatie voor jeugdhulp én speciaal onderwijs, heeft Altra meer in huis dan alleen
specialistische jeugdhulp. Onze acht-tot–acht onderwijsvoorzieningen School2Care
en Purmer College kunnen met een zeer intensieve aanpak verder afglijden en
uithuisplaatsing voorkomen en de jongeren weer perspectief bieden. De aanmeldingen
lopen via het onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband.
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A TOT EN MET Z

Onze bouwstenen
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A

Ambulante spoedhulp

Ambulante spoedhulp is een vorm van crisishulp, die we bieden als de situatie in een gezin
uit de hand loopt en de kinderen acuut gevaar lopen. Vaak gaat het om situaties waarbij
de politie op de stoep staat en er slaande ruzie is in het gezin, of met mensen in de
directe omgeving van het gezin. Vaak is er een melding van kindermishandeling of dreigt
uithuisplaatsing. In alle gevallen zijn de problemen het gezin boven het hoofd gegroeid en
is het duidelijk dat de gebruikelijke oplossingsstrategieën van het gezin niet meer werken.
Het doel van ambulante spoedhulp is de situatie in het gezin te stabiliseren en waar
mogelijk te verbeteren zodat de kinderen thuis veilig zijn en om vervolgens passende
vervolghulp te organiseren. Altra doet dit door intensieve hulp te bieden: minimaal acht
uur per week gedurende vier weken.

ATOS

ATOS, hulp thuis en op en vanuit school, richt zich op kinderen en jongeren met
psychische- en gedragsproblematiek. Omdat deze problemen zich vaak thuis en op school
voordoen, werkt de hulpverlener intensief samen met het kind/jongere, het gezin en
de leerkracht/school. Samen worden de doelen geformuleerd. De gezinsbegeleiding en
begeleiding van het kind/jongere op school versterken elkaar doordat er nauw onderling
contact is. Bij dreigende schooluitval is de combinatie van hulp gericht op kind/jongere,
gezin en school bij uitstek effectief.

B

Crisishulp

Zie Ambulante Spoedhulp en Families First

D

Door als ouders

Kortdurende hulp voor gescheiden ouders, ouders die in scheiding zijn of een scheiding
overwegen en die moeite hebben met elkaar te communiceren over het delen van de
zorg en de opvoeding van de kinderen. Ouders zijn gemotiveerd om tot oplossingen te
komen in het belang van hun kind(eren). Beide ouders hebben contact met het kind/
de kinderen. ‘Door als ouders’ richt zich op het verbeteren van de communicatie, op de
psycho-educatie t.a.v. kind, ontwikkeling en scheiding en op de transitie van ex-partners
naar ouders.

E

EMDR

Zie Traumabehandeling / EMDR
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F

Families first

Families First is een vorm van crisishulp ter voorkoming van uithuisplaatsing, wanneer
de situatie in een gezin uit de hand loopt en de kinderen acuut gevaar lopen. Vaak
gaat het om situaties waarbij de politie op de stoep staat en er slaande ruzie is in het
gezin of met mensen in de directe omgeving van het gezin. Vaak is er een melding van
kindermishandeling of dreigt uit-huisplaatsing. Het doel van Families First is de situatie
in het gezin te stabiliseren en waar mogelijk te verbeteren zodat de kinderen thuis veilig
zijn en passende vervolghulp te introduceren. Families First is minder intensief dan
Ambulante Spoedhulp.

Fiom

Fiom ondersteunt vrouwen en mannen die te maken hebben met een ongeplande
zwangerschap van nu of in het verleden. Wij bieden begeleiding bij het
besluitvormingsproces de zwangerschap wel of niet uit te dragen. Zelf voor het kindje
zorgen, besluiten tot abortus, kindje plaatsen bij pleegzorg of het afstaan van het kindje
ter adoptie? Daarnaast biedt de Fiom hulp bij abortusverwerking, ondersteuning bij de
zwangerschap of alleenstaand ouderschap. We kunnen onderzoeken of onze cliënten
in aanmerking komen voor een verblijfplek in de maatschappelijke opvang wanneer er
sprake is van dak- of thuisloosheid en kijken of familie en vrienden steun kunnen bieden.

Familiescan bij Scheiding

De Familiescan bij scheiding is een gestandaardiseerd screeningsinstrument. Met behulp
van dit instrument wordt de situatie rond complexe scheiding in kaart gebracht. Op
deze manier komt alle informatie in een vroegtijdig stadium bijeen en kunnen de juiste
interventies ingezet worden. Het instrument gaat verder dan het bepalen van de fase
van escalatie; het is ook gericht op aanpalende problematiek zoals hechting, trauma,
emotionele problematiek van kinderen en ouders individueel en veiligheid.

Financiele begeleiding
jonge moeders

Veel jonge moeders kampen met financiële problemen, wat hen veel stress oplevert. Met
de financiële begeleiding werken we eraan in korte tijd deze stress te reduceren. Zo komt
er meer ruimte bij moeders om zich op andere leefgebieden binnen het hulptraject van
Altra te richten. Daarbij is het financieel gezond maken van de jonge moeders van belang,
waarbij zij ook leren hoe zij hun kinderen financieel bewust kunnen maken als onderdeel
van hun opvoeding. Het doel hiervan is de intergenerationele overdracht te stoppen.

21

G

H

Gescheiden loyaliteit

Soms is het contact tussen kind en uitwonende ouder volledig of langere tijd verbroken
als gevolg van conflicten tussen ouders. Voor een duurzaam herstel van contact is het
van belang dat beide ouders en het kind daar emotioneel achter kunnen gaan staan. De
start van contactherstel is dan ook systemisch van aard waarbij wordt ingegaan op de
positie en achterliggende emoties van alle betrokkenen die omgang in de weg staan. Aan
de individuele ouders wordt psycho-educatie gegeven met betrekking tot loyaliteit van
het kind in situaties van complexe scheiding en gevolgen van het ontbreken van contact
voor kinderen op lange(re) termijn.

Gezinshuis jonge moeders

Wanneer een jonge moeder en haar kind nog niet zelfstandig kunnen wonen en ook
niet in de eigen omgeving kunnen worden opgevangen, dan is een gezinshuis een
mooie oplossing. In een gezinshuis wonen één tot drie jonge moeders bij ervaren
gezinshuisouders, die hen weer op weg helpen. De moeders krijgen dagelijkse begeleiding
en coaching van de gezinshuisouder en ambulante hulp van een hulpverlener van Altra.
Doel van deze periode is te werken aan opvoedvaardigheden, veiligheid, hechting en de
opbouw van een steunend netwerk.

Handelingsgerichte
diagnostiek (HDG)

HGD biedt professionals, ouders en kinderen houvast bij de hulpverlening aan cliënten
met opvoed-, opgroei- of onderwijsproblemen. Het helpt bij het beantwoorden van
vragen als: ‘wat is er aan de hand?’, ‘hoe komt het dat deze problemen er zijn?’ en ‘wat
kunnen we het beste doen om de problemen op te lossen?’. HGD kan zowel bij start als
gedurende een hulptraject worden ingezet. De diagnostiek is handelingsgericht. Dat wil
zeggen dat niet het vaststellen van een probleem of stoornis centraal staat maar dat de
diagnostiek ouders, kinderen en professionals handvatten geeft hoe met het probleem
om te gaan binnen het gezin of op school.

Hechtingsinterventie

Zie NIKA
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I

Intensieve ambulante
gezinsbegeleiding (IAG)

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding is voor gezinnen met opvoedproblemen die vaak
verweven zijn met problematiek op andere terreinen. Doel van de hulp is:
•
•
•
•

Gedragsproblemen van kinderen verminderen
Opvoedlast voor ouders verminderen en opvoedvaardigheden vergroten
Sociaal netwerk van het gezin meer betrekken
Zorgen voor adequate fysieke, psychische en affectieve omstandigheden die nodig
zijn voor het veilig opgroeien van kinderen

De ambulant hulpverlener komt bij het gezin thuis en sluit aan bij de momenten waarop
de problemen zich voordoen. De hulp is praktisch; een combinatie van praten, doen en
voordoen. Daarbij kan ook gebruik gemaakt worden van videopnames ter ondersteuning.

K

Kind en oudertherapie

Als praten te moeilijk is voor jonge kinderen, kan een combinatie van gesprek en
creatieve vormen zoals spelen, tekenen, kleien of knutselen kinderen helpen om lastige
gedachten en gevoelens te verminderen. Spelen of tekenen kan ook opluchten als er nare
dingen zijn gebeurd. Voor het ene kind kan er voor individuele therapie gekozen worden
en voor een ander kind kan therapie samen met de ouder beter helpen. Altra beschikt
over meerdere therapieruimtes, die optimaal zijn ingericht om succesvol aan de slag te
kunnen gaan. Therapie kan ook op school of onder schooltijd plaats vinden.

N

NIKA (Hechtingsinterventie)

NIKA richt zich op kinderen (en hun ouders) van 9 maanden tot 6 jaar die een verhoogd
risico lopen op gedesorganiseerde hechting of signalen laten zien van verstoord
hechtingsgedrag. Ouders die onvoldoende alert reageren op de signalen van het kind en
deze niet juist interpreteren of niet adequaat reageren. In deze kortdurende interventie
wordt met behulp van videofeedback, psycho-educatie en huiswerkopdrachten dit
verstorend en beangstigend opvoedgedrag van de ouders afgeleerd en sensitief
opvoedgedrag aangeleerd. De ouder leert bij het kind aan te sluiten en zowel de emoties
als het gedrag van het kind te reguleren. NIKA kan een belangrijke bouwsteen zijn van een
meer omvattende aanpak om de veiligheid in het gezin te vergroten.
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O

Omgangshuis

Zie Samen hier

Ouderschap Blijft
bemiddeling

De communicatie tussen ouders is ernstig verstoord of de communicatie is verbroken.
Het kind heeft wel contact met beide ouders. De bemiddeling richt zich op; herstel
van communicatie, transitie van ex-partners naar ouders, psycho-educatie over kind,
ontwikkeling en scheiding, het bestendigen/verbeteren van de omgangsregeling.

Ouderschap Blijft
omgangsbegeleiding en
contactherstel

De communicatie tussen ouders is ernstig verstoord of de communicatie is verbroken.
Het contact tussen het kind en een van de beide ouders is verbroken. In de bemiddeling
wordt aandacht besteed aan de punten die benoemd staan onder Ouderschap Blijft
Bemiddeling. In 5 begeleide omgangsmomenten wordt toegewerkt aan contactherstel,
waarbij we aandacht besteden aan de voorbereiding van het kind op het contact.

Ouders werken samen: stap
voor stap van ruzie naar
rust (lvb)

Het vormen en verbreken van relaties bij ouders met een verstandelijke beperking
verloopt anders dan bij ouders zonder deze beperking. Lvb-ouders zijn doorgaans
niet goed in het voorspellen van het verloop van situaties en hebben moeite de
consequenties van hun handelen te overzien. Ook het uiten van emoties is vaak directer
en/of heviger. Bij situaties rond scheiding speelt dit een grote rol en is de invloed op de
betrokken kinderen groot.
In dit programma zijn fasering, houding en technieken speciaal toegesneden op ouder(s)
met een verstandelijke beperking.

P

Purmer College

Een hele nieuwe aanpak voor leerplichtige jongeren uit Amsterdam tussen de 14
en 18+ met forse problemen op meerdere leefgebieden, dat biedt Purmer College.
Onze leerlingen leren het beste in de praktijk met daarbij stevige, persoonlijke hulp en
begeleiding. Ze krijgen van acht tot acht uur een leerprogramma op onze locatie in
combinatie met stage en werk. We maken daarbij gebruik van de werkzame elementen en
onderbouwing van School2Care en bouwen daarop voort.
Aanmeldingen via het Onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband.
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S

Salto

Salto richt zich op kinderen en jongeren met psychische- en gedragsproblematiek in
combinatie met een lichte verstandelijke beperking. Omdat deze problemen zich vaak
thuis en op school voordoen richt Salto zich op het kind/jongere, het gezin en de
leerkracht/school. Gezinsbegeleiding en begeleiding van het kind/jongere op school
versterken elkaar doordat er nauw onderling contact is.
Salto biedt ook hulp ook op dreigende schooluitval. Voor deze problematiek is de
combinatie van hulp gericht op kind/jongere, gezin en school bij uitstek effectief.

Samen hier (Omgangshuis)

In sommige complexe scheidingssituaties is bemiddeling niet meer aan de orde en is
het in het belang van de veiligheid van het kind noodzakelijk de omgang professioneel
te begeleiden. Om het voor het kind toch mogelijk te maken contact te blijven houden
met de uitwonende ouder is begeleide omgang op een locatie van Altra mogelijk. Er is
flexibiliteit mbt vorm en inhoud van de begeleide omgang, aansluitend bij de vraag. De
veiligheid en het belang van het kind staan steeds centraal.

School2Care

Een school met een vernieuwende aanpak voor jongeren die thuis, op school en in
de vrije tijd ernstige problemen hebben. We willen voorkomen dat jongeren verder
afglijden en zelfs uithuisgeplaatst worden en werken met hen samen aan een positief
toekomstperspectief. Jongeren krijgen een heel intensief programma (twaalf uur, van
acht tot acht) waarin onderwijs, leefgroepwerk en zorg zijn geïntegreerd. Ze worden
begeleid naar een (vervolg)opleiding en/of werk.
Aanmeldingen via het Onderwijsschakelloket van het Samenwerkingsverband.

Signs of Safety

Bij zorgen rond de veiligheid van kinderen in gezinnen kan Signs of Safety worden ingezet.
Gespecialiseerde Signs of Safety-medewerkers brengen met het gezin en belangrijke
mensen om hen heen (familie, netwerk) in kaart wat goed gaat in het gezin, waar zorgen
over zijn, wat nodig is om de veiligheid weer te waarborgen en wie daarbij kan helpen.
In vervolgbijeenkomsten wordt samen met het gezin en betrokkenen gevolgd hoe de
uitvoering van de gemaakte afspraken lopen.
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Speltherapie

Zie Kind en oudertherapie

Team Thuiszitters

Met outreachende integrale jeugdhulp en ggz begeleiden we kinderen en jongeren die
langdurig thuis zitten weer naar school. Voor een integrale aanpak werken we nauw
samen met het samenwerkingsverband en leerplicht en hebben we verschillende mensen
met verschillende expertise bĳ elkaar gebracht. We hebben kennis in huis over:
•
•
•
•
•
•
•

Traumabehandeling / EMDR

onderwĳs
leerproblemen
onderwĳsachterstanden
systeemgerichte jeugdhulp
diagnostiek
cognitieve gedragstherapie
traumabehandeling / EMDR

Wanneer ouders en kinderen niet loskomen van een ingrijpende gebeurtenis uit het
verleden, bijvoorbeeld als gevolg van huiselijk geweld, een vluchtervaring, immigratie,
moeizame scheiding van de ouders of door een ernstige en ingrijpende ziekte, kan een
traumabehandeling uitkomst bieden. Het bestaat uit drie fases: diagnostiek; voorwaarden
creëren (bijvoorbeeld veiligheid en hechting) en traumabehandeling (Words&Pictures,
EMDR, Levensboek, Therapeutische verhalen).
Alleen in combinatie met andere bouwstenen

V

VR bij scheiding

De virtual reality-methodiek bij scheiding is geschikt voor allerlei soorten
scheidingssituaties en kan in principe in elke fase van scheiding worden ingezet. De
methodiek werkt zowel preventief als curatief, en is dus geschikt voor wijkteams en
specialistische jeugdhulp. Het doel van de door Altra ontwikkelde virtual reality is om
bewustwording en zelfreflectie te vergroten bij ouders. De ervaring kan ook inzicht
bieden aan hulpverleners of anderen die met scheidingskinderen in aanraking komen.
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VR bij thuiszitters (in
ontwikkeling)

Altra ontwikkelt VR-films, die in de thuissituatie kunnen worden ingezet, omdat daar vaak
het grootste struikelblok ligt voor de leerling om weer naar school te gaan. In één film
confronteren we ouders en leerling met triggers die het thuiszitten in stand houden en
één film laat in een good practice zien hoe deze te overwinnen zijn. Daarnaast maken we
VR-films waarmee kinderen en jongeren veilig kunnen oefenen om weer naar school te
gaan.

Woonbegeleiding jonge
moeders

Altra biedt woning en begeleiding in verschillende vormen. Onder woonbegeleiding vallen:
•
•
•

Woontraincentra
HAT-woningen
Jonge moeders uitstroom UJO

Jonge moeders die zelfstandig genoeg zijn of klaar zijn bij het gezinshuis, maar nog
niet in staat zijn volledig zelfstandig te wonen of simpelweg te jong zijn, kunnen
terecht bij een woontrainingscentrum of begeleid zelfstandig wonen. Altra heeft vijf
woontraincentra en twaalf HAT-woningen voor begeleid zelfstandig wonen.
Tijdens hun verblijf werken de jonge moeders aan de eisen die worden gesteld om in
aanmerking te komen voor een UJO (uitstroomtafel jongeren) woning. Wij helpen haar
om haar eigen krachten te zien en te gebruiken. De jonge moeder heeft in het proces de
regie in handen.
Het gezinshuis jonge moeders is een intensievere vorm van begeleiding. Zie
Gezinshuis.
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Over Altra
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.
Vaste partner
We werken nauw samen met onze partner De Opvoedpoli. Van
oudsher richt jeugdhulp en jeugd ggz zich op de opvoeding,
begeleiding en behandeling van het kind. Maar het is niet
effectief om opvoedproblemen of een ontwikkelingsstoornis
van een kind geïsoleerd aan te pakken. Altra en Opvoedpoli
verbreden de focus. Wij werken aan het reduceren van stress,
aan sterke gezinsrelaties en - via onderwijs (zorg) - stevige
bouwstenen voor maatschappelijke kansen en
bestaanszekerheid van kinderen over generaties
heen. Samen voorkomen we dat de kinderen die
we vandaag begeleiden, de ouders worden die
we morgen ondersteunen.
Altra werkt in regio Amsterdam,
Zaanstreek, Waterland, Amstelland en De
Meerlanden, en in samenwerking met De
Opvoedpoli in Noord Holland Noord.

Altra heeft met Horizon, De Opvoedpoli en de Nieuwe Kans de krachten gebundeld in de alliantie iHUB. Samen kunnen we
een beter antwoord vinden op de complexe zorg- en onderwijsvraagstukken waar we voor staan. Ook organisatorisch
kunnen we elkaar verder helpen de juiste hulp en het beste onderwijs te bieden binnen de mogelijkheden die we in de
veranderende context hebben.
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