
 

 

  

Werkwijze 
 

Pak je Kans wordt uitgevoerd door jeugdhulpverleners van Enver. 

Door de nauwe samenwerking met de politie kunnen zij snel in 

actie komen en direct hulp bieden aan kinderen, jongeren en hun 

ouders. Zo wordt voorkomen dat problemen groter worden en 

kinderen en jongeren afglijden in de criminaliteit.  

 

De hulpverleners zijn niet betrokken bij strafrechtelijk onderzoek 

en gaan niet over (de uitvoering van) een straf. Dat zijn taken 

van politie en justitie. 

 

Voorwaarden 

Pak je Kans is vrijwillig maar niet vrijblijvend. Om ervoor te 

zorgen dat de hulp helpt, is het belangrijk dat u meewerkt en uw 

kind steunt. De hulpverlener heeft uw (schriftelijke) toestemming 

nodig voor het delen van informatie over uw kind/gezin. 

 

Heeft uw kind/gezin al een (jeugd)hulpverlener? Dan neemt de 

hulpverlener van Pak je Kans met hem/haar contact op om de 

hulp goed op elkaar af te stemmen. 

 

U mag Pak je Kans weigeren. Goed om te weten, is dat we dat 

doorgeven aan degene die uw kind heeft aangemeld. Bij ernstige 

zorgen over uw kind zal de hulpverlener ook contact opnemen met 

de jeugdbescherming en/of Veilig Thuis. De veiligheid van uw kind 

en zijn/haar omgeving staan bij ons altijd voorop! 

 

In het kennismakingsgesprek vertelt de hulpverlener u meer over 

de werkwijze en de rechten en plichten die voor u en uw kind van 

belang kunnen zijn.  

 

www.enver.nl 

 Pak je Kans 



 

 Hulp met een blauw randje 

Kinderen experimenteren en zoeken grenzen op, 

dat hoort bij opgroeien. Maar, soms gaan ze te 

ver, veroorzaken ze problemen of worden ze 

slachtoffer. Om herhaling te voorkomen, is het 

belangrijk te weten waar het gedrag vandaan 

komt. Misschien is er meer aan de hand en heeft 

het kind hulp nodig. 

 

Wanneer de politie, een medewerker van Halt of een 

leerplichtambtenaar zich zorgen maakt over uw kind, 

kan hij/zij uw kind aanmelden voor Pak je Kans. Een 

hulpverlener neemt dan, binnen 48 uur nadat Pak je 

Kans de aanmelding heeft ontvangen, contact met u 

op om een afspraak te maken. 

 

Samen met u wil de hulpverlener ervoor zorgen dat 

uw kind lekker in zijn/haar vel zit. Dat het alle 

kansen krijgt om een nieuwe start te maken en zich 

positief ontwikkelt. 

 

Wat we doen 

 

De eerste afspraak met u en uw kind vindt 

gewoonlijk plaats op het politiebureau. U bepreekt 

dan met elkaar wat er aan de hand is en wat er 

moet gebeuren om te voorkomen dat uw kind 

opnieuw in de problemen komt of de wet overtreedt.  

 

 

De hulpverlener kan u en uw kind adviseren en 

ondersteunen bij allerlei zaken, bijvoorbeeld: 

 

� uw kind heeft problemen op school 

� uw kind heeft geen of verkeerde vrienden 

� er is thuis veel ruzie 

� uw kind is vaak somber of boos 

� u vindt het lastig om grenzen te stellen 

 

 

Natuurlijk is het fijn als blijkt dat er geen reden is 

voor zorg. Als er wel vragen of problemen zijn, zoekt 

de hulpverlener samen met u en uw kind naar 

oplossingen. De hulpverlener rekent op uw 

betrokkenheid en ondersteunt u graag in de 

verantwoordelijkheid die u als ouder heeft. 

 

Pak je Kans duurt ongeveer 3-6 maanden.  

Binnen die tijd kunnen problemen meestal  

worden opgelost.  

 

Wanneer er andere  

of aanvullende  

ondersteuning nodig 

is, dan brengt de hulp- 

verlener u in contact  

met de juiste persoon  

of instantie.  

 


