
Toekomstperspectief voor 
kwetsbare kinderen en gezinnen 

Toekomstperspectief. Opgroeien en jezelf kunnen 
ontwikkelen in een veilige omgeving. Als samenleving 
gunnen we het ieder kind. Maar sommige kinderen en 
gezinnen redden het niet. Niet zelfstandig. En zelfs niet 
met hulp van de reguliere jeugdzorg. Zijn de problemen 
te groot, te complex? Dan komen wij in beeld. Wij 
zijn Yeph, dé expert op het gebied van specialistische 
jeugdzorg in Midden-Nederland.

Basismaat 100 mm.

Minimale maat met payoff Mimimale maat (zonder payoff)

50 mm.

15 mm.30 mm.

Yeph is een samenwerking tussen Youké, Pluryn en ’s Heeren Loo.



Herken je onderstaande signalen 
in een gezinscasus? 

••   Drie of meer verschillende partijen gelijktijdig in één gezin.
••   Veel wisselingen van hulp of school (in korte tijd).
••   Thuiszitten (onderwijs) i.c.m. systeemproblematiek.
••   Overgangsfasen leiden tot escalatie van problemen.
••   Hulp die continu wordt verlengd.
••   Risicofactoren ouders: bv. persoonlijkheidsproblemen of  

vechtscheidingen.
••  Zorgmeldingen bij Veilig Thuis.
••  Uitzichtloze situatie.
••   Onduidelijkheid over problematiek.
••   Overweging uithuisplaatsing of inzet 24-uurs jeugdzorg.

Expert in specialistische jeugdzorg
Yeph biedt specialistische jeugdzorg binnen 16 gemeenten in de 
provincie Utrecht. Wij zijn er voor kwetsbare kinderen in moeilijke 
gezinssituaties. Zij hebben te maken met complexe problemen op 
meerdere gebieden in hun leven. Die problemen kunnen zich uiten 
in fors ontregelend gedrag. Denk aan agressief gedrag, seksueel 
overschrijdend gedrag, delinquent gedrag of suïcidaal gedrag. Vaak 
is er ook sprake van een onderliggend trauma, een verstandelijke 
beperking en/of hechtingsproblemen.



Basismaat 100 mm.

Minimale maat met payoff Mimimale maat (zonder payoff)

50 mm.

15 mm.30 mm.

Meer informatie op www.yeph.nl

Via één centraal toegangspunt komen alle vragen rechtstreeks 
terecht bij ons Expertiseteam. Dit team bestaat uit een mix van  
zeer ervaren gedragswetenschappers, systeemspecialisten en 
groepsbegeleiders. Zij helpen vragen te verhelderen en brengen de 
mogelijkheden in kaart. Samen hebben we een groot en gevarieerd 
zorgaanbod (onder meer driemilieus-zorg, JeugdzorgPlus en klinische 
opnames), dat we op maat kunnen inzetten. Het liefst zo dicht 
mogelijk bij huis.

We helpen je graag
verder
Behoefte aan expertise?  
Of heb je gewoon een vraag?  
Neem dan contact met ons op.  
Het Expertiseteam is elke  
werkdag tijdens kantooruren  
bereikbaar:

T 088 - 547 61 28
E info@yeph.nl 
W www.yeph.nl


