Specialistische hulp voor
kinderen, jongeren, gezin
en hun omgeving

Wie zijn wij?
Pro6 is een ervaren hulpverleningsorganisatie die specialistische hulp biedt
voor het hele gezin. Wij zijn professionals met brede ervaring en expertise
in de jeugdhulpverlening. Hierdoor weten wij wat werkt. Onze kracht ligt in
het systemisch werken waarbij er aandacht is voor alle betrokkenen,
de hulp wordt op maat geboden en onze hulp voeren wij ambulant uit.
Er wordt gewerkt daar waar de hulpvraag is: thuis, op school of in de wijk.
Pro6 werkt met ervaren systeemtherapeuten, relatietherapeuten,
psychologen, orthopedagogen, gz-psychologen, schema-therapeuten,
een EMDR-therapeut, kindbehartiger(s), gezinsbehandelaren en
ambulant begeleiders.
Zo kunnen wij een compleet en specialistisch aanbod aan hulpverlenings
mogelijkheden bieden. Samen zoeken wij naar een vorm van behandeling
die het beste bij jullie huidige situatie aansluit. Bij ons hebben alle
betrokkenen inbreng, zodat we gezamenlijk aan de gestelde doelen
kunnen werken.

Doelgroep
Wij bieden hulp aan kinderen, jongeren, gezinnen en hun omgeving, die in
hun leven door verschillende omstandigheden zijn vastgelopen of waarbij
de ontwikkeling stagneert. Pro6 biedt begeleiding en behandeling ter
voorkoming van uithuisplaatsing en bij complexe problemen zoals, huiselijk
geweld, kind eigen problematiek, complexe scheidingen en opvoedvragen.
Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van gedrags en/of psychische problematiek,
hechtings- en trauma problematiek, veiligheidsrisico’s in de gezinssituatie, scheiding gerelateerde problematiek, psychische klachten, een
licht verstandelijke beperking, sociale problemen of problemen die liggen
in de context van het gezin.

Hulpaanbod
Ons hulpaanbod is een compleet en specialistisch aanbod voor de
behandeling en begeleiding van kinderen, jongeren, gezin en hun
omgeving. Pro6 leert hen om te gaan met hun problemen en/of complexe
scheiding middels systeemgerichte ambulante begeleiding, behandeling,
diagnostiek en trainingen. Indien nodig kan begeleiding ondersteund
worden met systeemgerichte behandeling of andersom.

Behandeling

Trainingen
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Systeemtherapie
Systeemgerichte Intensieve
Ambulante Gezinsbehandeling
(IAG)
Cognitieve gedragstherapie
EMDR ·Schematherapie
Psychomotorische therapie
Individuele behandeling

Complexe Scheiding
•
•
•
•

Systemische gezins
bemiddeling
Parallel ouderschap
Ambulante hulp bij omgang
ouder-kind
Nieuw samengestelde
gezinnen

Begeleiding
•
•
•
•

Systeemgerichte Intensieve
Ambulante Begeleiding
Opvoedondersteuning
Individuele begeleiding
Psycho-educatie

Kindbehartiger

Sociale vaardigheidstraining
Agressie regulatie training
Weerbaarheidstraining

Systeemonderzoek
Vaak gaan complexe situaties gepaard
met meerdere problemen. Dieper
onderzoek is nodig om inzicht te
krijgen welke problemen ten
grondslag liggen aan de problematiek
zodat op basis daarvan een advies
gegeven kan worden over welke hulp
het best passend is voor het hele
systeem.

Diagnostiek
Soms is het gewenst eerst psycho
diagnostisch onderzoek uit te voeren
alvorens de behandeling te starten
of is diagnostisch onderzoek nodig
gedurende de behandeling.

MASIC
De MASIC is een interview om
(mogelijk) geweld tijdens de relatie,
scheiding of na de scheiding te wegen
en beoordelen.

Pro6 werkt met kindbehartiger(s)
die zijn opgeleid en aangesloten
bij de beroepsorganisatie
Kindbehartiger. Voor meer informatie
over onze werkwijze; www.kindbehartiger.nl

Aanmelden
instelling of via het Centrum Jeugd en Gezin, toegangsteam of wijkteam.
Particulier aanmelden kan ook. Het aanmeldformulier kan op de website
ingevuld worden.
Nadat het aanmeldformulier is ingevuld nemen wij contact met u op en
zullen samen bespreken welke stappen al zijn gezet en welke vervolgstappen er nog genomen moeten worden om tot een aanmelding te
komen. Wanneer er een aanmelding bij ons binnenkomt dan komen
wij langs voor een intakegesprek.
Ons werkgebied beslaat de regio West-Brabant-Oost, West-Brabant-West
en Hart van Brabant.
Uitgebreidere informatie over onze werkwijze en hulpaanbod is te vinden
op onze website, waar tevens ook folders zijn te downloaden.

Contact
Voor vragen kunt u ook gerust contact met ons opnemen.
Telefoonnummer: 076-2015480
Mail: info@pro6online.com
Website: www.pro6online.com
Bezoekadres:
Ulvenhoutselaan 7
4835 MA Breda

