
 
 

Format aanbieder website Regio WBO samenwerken 

Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl. 

 

Let op: wat je hieronder invult, zullen wij op de website plaatsen. De website is openbaar, dus 

bedenk in het kader van je eigen privacy wat je op de website geplaatst wil hebben. Als je iets van 

het format dus niet op de site wil hebben, dan laat je dat vakje open. 

 

Naam organisatie JIJ!Jeugdhulp Oosterhout 

Contactpersoon Janneke Visser/ Corine van Rijen 

Email adres www.jijomdatjeertoedoet.nl/www.hulboosterhout.nl 

Telefoonnummer 0624241169/0626744145 

Vestigingsplaats Oosterhout 

Website aanbieder www.jijomdatjeertoedoet.nl/www.hulboosterhout.nl 

Beknopte algemene omschrijving WIJ van JIJ!Jeugdhulp Oosterhout bieden maatwerk voor 
jongeren en hun ouders in alle drie de leefsferen: Thuis/vrije 
tijd,sociaal/school, werk.  
Wij sluiten actief aan bij de jongere in alle drie die leefsferen 
en betrekken het hele systeem in de begeleiding en 
ondersteuning van de jongere en de ouders. Wij proberen de 
draagkracht te verhogen en daarmee de draaglast te verlagen. 
Wij laten los waar kan en sturen bij waar nodig. Alles in 
samenwerking met de jongere en aansluitend bij zijn of haar 
leefwereld. Hiermee behalen we met elkaar mooie resultaten. 
 
 

Specifieke producten die aanbieder levert - Ambulante begeleiding op scholen voor jongeren met 
een specifieke ondersteuningsbehoefte. We bieden 
gedragsondersteuning/advisering/collegiale 
consultatie/intervisie/consultatie/deelname aan 
zorgadviesteams/overleg met 
leerplicht,jeugdarts,veilig thuis en sociaal wijkteams.  
 

- Ambulante jeugdhulp, wij komen bij de cliënten thuis 
op voor hun geschikte momenten, rekening houdend 
met werk/school/dagbesteding van de cliënt  

 
- Opvoedhulp  

 
- Jongerencoaching  

 
- Zelfredzaamheidstraining 

 
- Agressieregulatie/emotieregulatie 

 
- Executieve vaardigheidstraining 

 
- Faalangstreductietraining 

 

mailto:jeugdhulp@breda.nl


 
 

- Koppeling school/thuis/vrije tijd, wij bieden via HULB 
intensieve huiswerkbegeleiding en 
studieondersteuning op maat wel of niet in 
combinatie met JIJ!jeugdhulp, beide vormen van 
begeleiding kunnen onafhankelijk van elkaar ingezet 
worden of kunnen een mooie aanvulling op elkaar 
zijn.  

 
 

Overige informatie m.b.t. samenwerking Wij houden van korte lijnen, het bieden van nabijheid,  
doorpakken en het bieden van laagdrempelige 
jeugdhulpverlening, waarbij we aansluiten bij de jongere en 
hun netwerk. 
Wij zouden graag een samenwerking aangaan met partijen die 
zich herkennen in onze omschrijving. We hopen hiermee in 
contact te komen met collega-praktijken om met elkaar in 
gesprek te gaan over een mogelijk mooie, duurzame 
samenwerking. 

 

 


