Integraal
Ambulant
Team

Samen
bereiken
we meer
Gezin, JIM en IAT

Gaat het al een tijdje niet goed thuis? Heb je vaak
ruzie? Is er gedonder op school of op werk?
Heb je problemen met politie of justitie?
En wil je dit veranderen? Dan helpen wij je graag.
Wie zijn wij?
Wij zijn het Integraal Ambulant Team
Haaglanden (IAT). Hulpverleners die jou
helpen, zodat je samen met je JIM en je
gezin, jouw leven weer op orde krijgt.

Wie is JIM?
JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor.
Dit is iemand die jij vertrouwt en die voor
jou met ons wil samenwerken. Iemand die
er voor jou (en mogelijk ook voor je gezin)
is wanneer het even niet zo lekker gaat.
Dit kan bijvoorbeeld een goede vriend(in),
kennis, leraar of een familielid zijn.
De keuze is aan jou!

Wat gaan we doen?
Samen met jou gaan we op zoek naar
wie jouw JIM is. We zullen je vragen stellen
als: Wie is er belangrijk voor jou? Wie mag
tegen jou zeggen als je iets niet handig
hebt aangepakt? Wie steunt je als je het
moeilijk hebt? Pas wanneer jouw JIM is
aangesteld, is ons team compleet. Samen
met jou, je JIM, je ouders en andere
belangrijke mensen bekijken we welke
problemen er spelen en welke ideeën er
zijn over wat er moet gebeuren. Welke hulp
we vervolgens bieden is afhankelijk van
de situatie en wat jij wilt. Op basis hiervan
maken we met alle betrokkenen een plan.
Soms zijn er nog andere mensen nodig,
zoals bijvoorbeeld een therapeut of

een psycholoog samen met een ambulant
hulpverlener.

Waar gaan we het doen?
We werken samen op een plek die voor jou
en je gezin prettig is. Thuis, op school of
op werk.

Hoe lang duurt dit?
Begeleiding van het IAT duurt gemiddeld
zes maanden.

Praktisch
Het IAT is er voor iedereen tussen de 0 en
23 jaar. Hulp van IAT is gratis. De kosten
worden door de gemeente betaald.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via het Centrum
voor Jeugd en Gezin, het jeugdteam of
Jeugdbescherming west. Zij verzorgen
de aanmelding bij het IAT, waarna het IAT
ingeschakeld kan worden.

Problemen
thuis?

op school?

in je
vrije tijd?

Meer informatie?
Het IAT is een initiatief van GGZ Delfland, Ipse de Bruggen en Jeugdformaat. Het IAT
is beschikbaar in de regio’s waar GGZ Delfland actief is. Ook zijn aanmeldingen vanuit
andere gemeentes bespreekbaar. Het IAT bestaat uit specialisten afkomstig uit de jeugden opvoedhulp, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg en zorg voor mensen met
een licht verstandelijke beperking.

Vragen?
Voor vragen kun je contact opnemen
met je hulpverlener of bellen met het
algemene nummer 06 42 41 23 35.
We zijn ook bereikbaar op:
iat@iathaaglanden.nl
Kijk op iathaaglanden.nl
voor meer informatie.

