
 

 
 
1 april2020 - YOEP PHONE start op 6 april a.s. als aanvullende service voor YOEP cliënten en hun 
ouders. 
  
Door de verlenging van de coronamaatregelen tot minimaal 28 april a.s. zitten kinderen weer langer 
thuis. Voor kinderen met allerlei ontwikkelingsstoornissen en gedragsproblemen is dit een extra 
belasting. We gaan natuurlijk uit van de eigenkracht van deze gezinnen maar toch raken sommige 
van onze cliënten hierdoor fors in de in problemen. Ook voor de ouders is het momenteel ook al 
zwaar genoeg. Zeker voor hen die thuiswerken, een vitaal beroep hebben en daardoor ook nog veel 
werkstress ervaren.  
  
Daarom heeft YOEP besloten per 6 april a.s. de YOEP PHONE open te stellen voor acute vragen, een 
luisterend oor en professioneel advies hoe om te gaan met kinderen die in de problemen komen.  
 
Voor wie is de YOEP PHONE? 
De YOEP PHONE wordt in eerste instantie opengesteld als extra service voor kinderen en ouders die 
bij YOEP in behandeling zijn.  Gedacht wordt om de service uit te breiden naar kinderen en ouders 
die in het verleden bij YOEP in behandeling zijn geweest. Wij kennen deze kinderen hebben een 
vertrouwensband en dat kan preventief werken en mogelijke escalaties voorkomen.  
  
Hoe werkt de YOEP PHONE? 
Vanaf 6 april heeft YOEP twee gedragswetenschappers vrijgemaakt die de YOEP PHONE gaan 
bemannen.  We weten niet hoe druk het wordt, maar indien noodzakelijk kan er snel opgeschakeld 
worden.  De YOEP PHONE wordt tijdens kantooruren bemand. Onze gedragswetenschappers horen 
de hulpvraag aan en geven in principe direct antwoord op de vraag van ouder of kind. Indien nodig 
wordt het behandelteam van het kind bijgeschakeld voor een extra behandelgesprek of 
(ouder)begeleiding. Hiermee hopen wij de eerste nood te ledigen en kinderen en ouders zo veel 
mogelijk te steunen in deze zware tijden. 
  
De hulpvragen die binnenkomen gaan we geanonimiseerd en met antwoord op een FAQ tabblad van 
onze website publiceren. 
Ook zullen we hier verwijzen naar andere informatiebronnen. Alles om zo veel mogelijk rust en 
regelmaat in de gezinnen te bewerkstellen. 
 

1. YOEP PHONE nummer: 088 9723 777 
2. Kinderen of ouders kunnen bellen met een hulpvraag 
3. FAQ op Website www.yoep.nu/yoep-phone 

 
Financiering: 
Voor onze huidige cliënten gaan wij deze extra service financieren vanuit de huidige beschikkingen.  
Gedacht wordt om de service uit te breiden naar kinderen en ouders die in het verleden bij YOEP in 
behandeling zijn geweest. Wij kennen deze kinderen en hebben een vertrouwensband met ze. Dat 
kan preventief werken voor mogelijke escalaties. Voor ex-cliënten hebben wij echter geen open 
beschikkingen en zoeken naar een mogelijkheid voor financiering. Daarvoor graag uw medewerking 
in deze. Indien u hierover met mij van gedachten wilt wisselen, dan kunt u mij bereiken op 
onderstaande nummers.  
 
Met vriendelijke groet, 
Simon van den Brekel 
Directeur 


