BEKIJK ONS
KOOKBOEK
OP ONZE
WEBSITE !

‘FIJN DAT
JIJ ER
BENT’
KOM BIJ KNOEST!
Ieder kind is welkom bij Knoest. Met al zijn krachten en uit
dagingen. We geloven niet in labels en we spreken niet over
problemen maar over uitdagingen. Iedere moeilijkheid is een
kans voor ontwikkeling en groei. In een respectvolle, veilige
en fijne omgeving kunnen we allemaal van en met elkaar leren.

info@knoest.org knoestjeugdhulp.nl
knoest knoestjeugdhulp

STAPPENPLAN &
PROCESBESCHRIJVING

WIE IS KNOEST EN WAAR STAAN WIJ VOOR
Knoest helpt kinderen en hun ouders stevig te staan

1. Kennismaking ouders en kind

in hun groei en opvoeding. Met trainingen, behandelingen

(30 min. vrijblijvend)

en begeleiding op maat, zoals:

2. Startgesprek met ouders

• Rots & Water

• Opvoedopstellingen

• Schoolgerichte

•D
 e Knoest wetenschap,

kind begeleiding

3. Kennismaking kind (wat kom
je halen, wat kom je brengen)
4. Onderzoeksfase/kennis maken

techniek/sport groep

• Bootcamp

• Vakantieaanbod

• Paarden coaching

• Wifi-vrije zone

5. Doelbepaling
6. Evaluatiemoment (ongeveer
iedere drie a vier maanden)
7. Eindgesprek
8. Follow up * contact na ongeveer

Knoest helpt jou je eigen weg te vinden. En zo de beste versie

drie maanden, hoe gaat het nu?

van jezelf te worden.

Dit is een richtlijn in verband met maatwerk,
wijzigingen onder voorbehoud.

HOE WERKEN WIJ?
Systeemgericht, klantgericht en vraaggericht

OUDERS/OPVOEDERS & KNOEST

SAMENWERKING

systemische wijze. Systemisch werken gaat ervan uit dat ieder

In een behandeling en begeleidingstraject werken we nauw samen met

Knoest werkt met een hecht en betrokken team. Als de hulpvraag

mens onderdeel is van een systeem. Dat kan een schoolsysteem,

de ouders/opvoeders. We vragen van iedereen binnen het systeem om

dat behoeft, gaan we samenwerkingen aan met partners die hun

een gezin, sportclub, vriendengroep of ander systeem zijn. Binnen

een actieve inzet en terugkoppeling. Wat signaleert u, zijn er knelpun

eigen expertise meebrengen.

dat systeem heb je een rol en ontstaan patronen. Die rollen en

ten, wat is de invloed van de hulpverlening op het kind en de omgeving?

patronen beïnvloeden je gedrag en kunnen je stimuleren of juist

Allemaal waardevolle informatie waarvoor we van u afhankelijk zijn.

belemmeren in je groei en ontwikkeling. Vanuit Knoest kunnen we

We werken op basis van transparante en open communicatie. Afspraken

op al deze vlakken/ leefgebieden samenwerken.

kunt u zelf inplannen via de website op een moment dat het u schikt.

Knoest behandelt en begeleidt kinderen en volwassenen op

