
Profielen jeugdzorg regio IJsselland 
 
(samengevat overgenomen van www.bvoijsselland.nl) 

 

Profiel 1: Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige in een problematische situatie waarbij gezinscommunicatie en/of opvoedproblemen 

een rol spelen  

Toelichting:  

In dit profiel wordt de jeugdige beperkt door gezinscommunicatie en/of opvoedproblemen. De problemen van de jeugdige 

zijn positief te beïnvloeden door het pedagogische handelen van de opvoeders.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Pactum 

▪ Praktijk voor Leren en Gedrag 

▪ Ambiq 

▪ Praktijk Carucci 

Profiel 2: Begeleiden en behandelen van een jeugdige met ontwikkelings- en gedragsproblematiek in interactie met één of meerdere van de drie milieus (school, 

thuis, vrije tijd)  

Toelichting:  

De jeugdige kampt met psychosociale problemen zoals gedragsproblemen, emotionele problemen, problemen op school.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Accare 

▪ Autimaat 

▪ Agno 

▪ Nicoline Hoekstra 

▪ Maatschap Psychotherapie Stedendriehoek 

▪ Praktijk voor Leren en Gedrag 

▪ Yes We Can Clinics 

▪ Pactum 

▪ Praktijk Carucci 

Profiel 3: Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met een cognitieve beperking  

Toelichting:  

In dit profiel heeft de jeugdige een cognitieve beperking. Daarbij gaat het om het functioneren en aanspreekniveau van de 

jeugdige. Het vraagt van opvoeders naast de basisvaardigheden ook specifieke vaardigheden in de dagelijkse 

opvoedingspraktijk.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Ambiq 

▪ ’ s Heerenloo 

▪ JP van den Bent stichting 

▪ De Parabool 

▪ Zorgboerderij Beumershoek 
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▪ Zozijn 

▪ Coöperatie Boer en Zorg 

Profiel 4: Behandelen en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met ontwikkelings- en gedrags- en/of psychiatrische problemen door kindfactoren  

Toelichting:   

De problematiek is van invloed op de ontwikkeling en kan gepaard gaan met disfunctioneren op meerdere levens- en 

ontwikkelingsgebieden. De problematiek belemmert de ontwikkeling van de jeugdige. De jeugdige vraagt door zijn 

problematiek om specifieke vaardigheden van de mensen in zijn omgeving. De problematiek van de jeugdige kan de 

draaglast-draagkracht verhouding van hun opvoeders sterk beïnvloeden, evenals het functioneren van het gezin.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Accare 

▪ Autimaat 

▪ Agno 

▪ Nicoline Hoekstra 

▪ Maatschap Psychotherapie Stedendriehoek 

▪ Praktijk voor Leren en Gedrag 

▪ Yes We Can Clinics 

▪ Pactum 

▪ GGZ Christoph 

Profiel 5: Behandelen en vergroten ontwikkelingskansen van een jeugdige met een cognitieve beperking met ontwikkelings- en gedrags en/of psychiatrische 

problemen door kindfactoren 

Toelichting:   

In dit profiel hebben de jeugdigen een cognitieve beperking (zie ook profiel 3). Daarnaast is er sprake van ontwikkelings- en 

gedragsproblemen in brede zin. Er is sprake van problemen op meerdere ontwikkelingsgebieden en levensdomeinen. 

De cognitieve beperking is gecombineerd met psychische en psychiatrische problematiek/stoornissen, waarbij het één het 

ander kan beïnvloeden en versterken (over en weer). Dit vraagt om extra zorg, ondersteuning en specialistische 

behandeling en begeleiding.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Accare 

▪ Autimaat 

▪ Karakter 

▪ Ambiq 

▪ ’s Heerenloo 

▪ De Parabool 

Profiel 6: Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met een lichamelijke beperking en niet-aangeboren hersenletsel 

Toelichting:  

Deze aandoeningen zijn van invloed op de ontwikkeling van de jeugdige in meerdere ontwikkelingsgebieden en 

leefdomeinen. Naast de basale vaardigheden, vraagt dit van de opvoeders ook specifieke vaardigheden in de dagelijkse 

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ JP van den Bent stichting 

▪ Coöperatie Boer en Zorg 
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opvoedingspraktijk. Dit kan hoge eisen stellen aan het opvoederschap en de opvoederrelatie. Extra aandachtspunt is ook 

de draagkracht- draaglastverhouding van de opvoeders en het gezin (invloed op overige kinderen in het gezin). Ontlasting 

van de opvoeder(s)/ het gezin kan aangewezen zijn.  

▪ Zozijn 

▪ Zorgboerderij Beumershoek 

Profiel 7: Ondersteunen, begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige, die belasting ervaart door een of meer opvoeders met een ziekte of 

beperking en het ondersteunen van deze opvoeders in de opvoeding 

Toelichting:  

In dit profiel heeft de jeugdige één of twee opvoeders met een ziekte, lichamelijke beperking en/of een cognitieve 

beperking. Hierdoor hebben de opvoeders problemen met het bieden van voldoende ondersteuning, bescherming en 

verzorging van hun kind(eren). De opvoeders hebben vaak ontoereikende vaardigheden. De jeugdige kan, als gevolg 

hiervan, gedragsproblematiek ontwikkelen. Er kan ook sprake zijn van ontwikkelingsproblemen door kindfactoren. Het gaat 

in dit profiel niet om opvoeders met psychiatrische problemen.  

 Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Pactum 

▪ Ambiq 

▪ ’s Heerenloo 

▪ JP van den Bent Stichting 

▪ Zozijn 

▪ Coöperatie Boer en Zorg 

▪ Praktijk Carucci 

Profiel 8: Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van de jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en/of (vermoedelijke) psychiatrische problemen in 

samenhang met opvoeders met (vermoedelijk) psychiatrische problemen die daardoor problemen bij het opvoeden ervaren 

Toelichting: 

Als gevolg van psychiatrische problematiek van opvoeder(s) is er een problematische thuissituatie. Er is geen diagnose van 

de opvoeders nodig voor de toewijzing. De veiligheid van de jeugdige is in het geding. Verzorging, opvoeding en/of 

ondersteuning van de jeugdige is onvoldoende. Middelengebruik en/of verslavingsproblematiek en een problematische 

relatie tussen de opvoeders komt vaak voor. Wat betreft de jeugdige is er sprake van ontwikkelings-, gedrags- en 

emotionele problemen.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Accare 

▪ Autimaat 

▪ Karakter 

▪ Pactum 

▪ Praktijk Carucci 

Profiel 9: Begeleiden en vergroten van ontwikkelingskansen van een jeugdige met ontwikkelings-, gedrags- en psychiatrische problemen uit gezinnen met multi-

problematiek, waarbij de draagkracht van het gezin verbetert  

Toelichting:   

In dit profiel gaat het om jeugdigen die opgroeien in een gezin met complexe problematiek op meerdere leefgebieden. Eén 

of beide opvoeder(s) heeft eigen problematiek. Er is sprake van (een combinatie van) ontoereikende vaardigheden, 

financiële problemen, huisvestingsproblemen, relationele problemen.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Accare 

▪ Karakter 

▪ Pactum 
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De opvoeders zijn niet (altijd) in staat om hun kinderen voldoende zorg, bescherming en ondersteuning te bieden. Bij de 

jeugdige is er sprake van ontwikkelings- en gedragsproblemen. Er kan sprake zijn van angst- en stemmingsproblemen, 

hechtingsproblemen, traumatische ervaringen en cognitieve beperkingen.  

▪ Ambiq 

Profiel 10: Ondersteunen van jonge kinderen van min negen maanden tot 7 jaar en hun gezin die gezien hun leeftijd en de complexiteit van de problematiek 

specifieke kennis, procesdiagnostiek en specifieke opvoeder/kind interventies behoeven  

Toelichting: 

In dit profiel is sprake van complexe problemen in het gezin die van invloed zijn op de ontwikkeling van het kind. De 

ontwikkelingsproblemen laten zich vanwege de leeftijd van het kind nog moeilijk duiden. Het gaat om bijvoorbeeld een 

huilbaby, ernstige voeding- of slaapproblemen, een ontwikkelingsachterstand, emotionele- en gedragsproblemen, medische 

complicaties, syndromale afwijkingen, meervoudige beperkingen.   

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Accare 

▪ Karakter 

▪ Maatschap Psychotherapie Stedendriehoek 

▪ Pactum 

Profiel 11: Het bieden van crisishulp aan een jeugdige en gezin in crisissituatie, zodat de situatie stabiliseert  

Toelichting:  

In dit profiel is er in het gezin een acute crisissituatie. De situatie is dusdanig bedreigend voor de ontwikkeling  / veiligheid 

van de jeugdige dat er direct (binnen 24 uur) een interventie / zorgaanbod beschikbaar moet zijn om het acute gevaar te 

beperken.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Jeugd-GGZ 

▪ Karakter 

▪ Pactum 

▪ Ambiq 

Profiel 12: Ernstige enkelvoudige dyslexie  

Toelichting: 

In dit ondersteuningsprofiel heeft de jeugdige leerling in het (speciaal)basisonderwijs in de leeftijd van 7 tot 13 jaar) 

ernstige, enkelvoudige dyslexie. Met enkelvoudigheid wordt bedoeld dat de lees- en/of spellingsproblemen van de jeugdige 

niet verklaard kunnen worden door één of meer andere (leer)gedragsstoornissen.  

Gecontracteerde aanbieders in Deventer o.a.: 

▪ Agno 

▪ Braams 
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