
Bij jou thuis of een andere 
veilige woonomgeving
Woon je thuis bij je ouder(s) of 
zelfstandig? Dan krijg je vanuit 
jouw thuis ondersteuning. Dat 
noemen we ambulante onder-
steuning. Kun je niet bij je 

ouder(s) wonen en ook niet op 
jezelf? Dan kijken we of jij en je 
kindje bijvoorbeeld kunnen 
verblijven in een pleeggezin of 
een gezinshuis. Daar waar jij je 
met je kindje prettig en veilig 
voelt.
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“Er is nu altijd iemand die me 
kan helpen als dat nodig is.”

Je bent jong 
én (wordt) moeder 
of vader
Jonge ouder, wat nu?

Begeleiding die bij jou past. 
Dat is het belangrijkst!



Een goede start voor jonge 
ouders 
Yorneo biedt begeleiding aan 
(bijna)  ouders. Het maakt niet 
uit of je bij je ouders woont, 
zelfstandig of geen vast verblijf-
adres hebt. Wij helpen je je 
nieuwe rol als moeder of vader 
zo goed mogelijk op te pakken. 
Zodat jij zelfstandig een leven 
met je kindje kunt opbouwen en 
je kindje zich goed kan ontwik-
kelen. Dit doen we met behulp 
van de mensen om jou heen die 
voor jou belangrijk zijn. Bijvoor-
beeld je ouders, vrienden, een 
vertrouwenspersoon op school. 

Samen werken aan de 
 toekomst van jou en je kindje
Samen kijken we welke vragen 
jij hebt. Wij ondersteunen jou 
waar jij dat nodig vindt. Gericht 
op jullie toekomst. 

Waar ga je bijvoorbeeld aan 
werken?
• Je zelfvertrouwen als (aan-

staande) moeder of vader
• Uitzoeken waar je het beste 

kunt gaan wonen met je kindje
• Een dagelijks ritme leren 

vasthouden voor jou en je 
kindje

• Verkennen wat jij wilt met werk 
of opleiding en hoe je dat het 
beste kan regelen

• Aandacht voor belangrijke 
relaties zoals met de vader of 
moeder van je kindje en je 
ouders

• Leren hoe je de ontwikkeling 
van je kindje het beste in de 
gaten houdt

Als moeder of vader komt er veel op je af. Zeker als je 
nog jong bent. Je bent op weg volwassen te worden en 
tegelijkertijd krijg je verantwoordelijkheden als ouder. De 
wereld staat op zijn kop. En je zit vol vragen. Hoe kom ik 
aan onderdak voor mijzelf en mijn kindje? Wil ik (nog) een 
relatie met de vader of moeder van de baby? Red ik het 
financieel? Kan ik mijn school afmaken of blijven werken? 
Hoe regel ik hulp om mij heen? Allemaal moeilijke beslis-
singen die je veel zorgen kunnen geven.

“Ik sta er niet 
meer alleen voor.”




