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Klik of tik om tekst in te voe ren. 

Wat is IAB Jonge Kind? 

Wij richten ons op gezinnen met jonge kinderen 

van 0 tot 8 jaar, waarbij sprake is van 

ontwikkelingsproblemen. Ook kunnen er zorgen 

over of problemen in de opvoeding zijn en/of 

problemen op de peuterspeelzaal, het 

kinderdagverblijf of op school. 

 

Een ambulant hulpverlener gaat samen met 

ouders, het kind en pedagogisch medewerkers/ 

leerkrachten na wat de situatie is. Vervolgens 

maken we samen duidelijke doelen waaraan we 

gaan werken. Ook kunnen wij meedenken over 

een passende dagbesteding voor kinderen.  

 

Hoe werkt IAB jonge kind? 

Wij bieden hulp op maat. Dit betekent dat we 

gespecialiseerde hulp kunnen bieden aan ouders 

en hun kinderen. We brengen de situatie in kaart, 

waarbij we aandachtspunten inzichtelijk maken. 

Ook staan we stil bij de invloed van het gezin en 

de omgeving van het kind.  

 

 

Tijdens de begeleiding werken we stap voor stap 

aan de gestelde doelen door met elkaar in 

gesprek te gaan en ander gedrag te oefenen. 

Soms maken we (in overleg met u) video-

opnames om situaties duidelijk te krijgen.  

 

Over het algemeen duurt de begeleiding tussen 

de 6 tot 12 maanden. Het doel van de hulp is een 

situatie die voor iedereen fijn is en waarbij veilig 

opgroeien van de kinderen centraal staat.  

 

Aanmelden en meer informatie 

Het aanmelden voor IAB Jonge Kind gaat via het 

Sociaal Team, de huisarts/medisch specialist of 

Jeugdbescherming West. Aanmelden door een 

verwijzer kan via onze aanmeldcoördinator: 

0182-522855 | aanmeldenMH@enver.nl. 

  

Over Enver 

IAB Jonge Kind is een onderdeel van Enver. Enver 

ondersteunt bij het opgroeien en opvoeden door 

het bieden van jeugd- en opvoedhulp.  

    

Intensieve Ambulante Behandeling Jonge Kind 

Ouders, kinderen en jongeren kunnen problemen ervaren tijdens het 

opvoeden en opgroeien. Vaak zijn die problemen tijdelijk en lossen ze 

zich vanzelf op. Toch kan het ook gebeuren dat de problemen blijven. 

Het kan zijn dat u zorgen heeft over uw kind. Bijvoorbeeld, wanneer 

uw kind later begint met praten of extreem boos kan worden. Als 

ouder kunt u het gevoel hebben de grip op uw kind te verliezen. 

Intensieve Ambulante Behandeling (IAB) Jonge Kind kan dan hulp 

bieden. 
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