Stichting Distinto is een jonge, flexibele aanbieder van
jeugdhulp, gevestigd in Barendrecht. Onze klanten zijn
jeugdigen met psychiatrische problematiek. Zij lopen
tegen beperkingen aan in hun persoonlijk, sociaal of
maatschappelijk functioneren. Wij bieden begeleiding
aan jeugdigen vanwege hun problematiek, maar richten
ons vooral op het ‘normale’ en welke gezonde kracht
hen - en het systeem waar zij toe behoren - verder kan
helpen. Zo leren zij - maar ook hun ouders optimaal om
te gaan met de aanwezige beperking en ontwikkelen
zij handvatten om zich staande kunnen houden in de
maatschappij van vandaag.

ONZE KERNWAARDEN
PROFESSIONEEL
BETROKKEN
PRAKTISCH
TRANSPARANT
SAMEN

EEN GOEDE SAMENWERKING ALS UITGANGSPUNT
Sinds kort zijn wij gecontracteerd voor het bieden van jeugdhulp op school in de regio Zuid-Holland Zuid.
Jeugdprofessionals van Distinto kunnen het volgende voor kinderen, ouders/verzorgers en school betekenen,
waarbij een goede samenwerking het uitgangspunt is:
• De
	 inzet van de jeugdprofessional is
voorwaardenscheppend voor het kind om
weer te komen tot leren en/of te kunnen
blijven leren.
• 	De jeugdprofessional helpt zowel het kind
als de leerkracht - waar nodig in samenwerking met ouders - grip te krijgen op de
aanwezige beperking.
• 	De insteek van de jeugdprofessional is: uitval
voorkomen, een kind ‘binnenboord’ houden
door de inzet van positieve ervaringen,
waarmee een negatieve spiraal en ‘buiten de
boot vallen’ vermeden wordt.
• 	De jeugdprofessional heeft oog voor de
veiligheid in de klas en springt bij wanneer de
veiligheid voor het kind in kwestie, voor andere
klasgenoten of voor leerkracht in het geding is.

• De jeugdprofessional levert in samenwerking
met andere betrokkenen een bijdrage aan het
diagnostisch proces.
• De jeugdprofessional kan ingezet worden als
vraagbaak of sparringpartner voor de leerkracht.
• De jeugdprofessional is breed inzetbaar: de
hulp is praktisch (verzorgend) of pedagogisch
van aard en kan zowel in de klas als buiten de
klas aangeboden worden.
• In het contact tussen leerkracht en ouders kan
de jeugdprofessional waar nodig de rol van
mediator op zich nemen.
• De jeugdprofessional kan ouders en
leerkrachten helpen om te komen tot een
passende (door)verwijzing.
• De jeugdprofessional kan in school een functie
bekleden als ‘vliegende keep’, door aanwezig te
zijn in school en op afroep bij te springen.

Wilt u gebruik maken van jeugdhulp op school door Distinto? Neem dan contact op met
Helma Kaashoek: helmakaashoek@stichtingdistinto.nl 06 53 65 93 56
Voor meer informatie over Distinto verwijzen we u naar onze website: www.stichtingdistinto.nl

