
Jeugd Interventie Team 

Stel:
•  Je bent tussen de 12 en 23 jaar.
• Het gaat niet goed op school.
•  Je voelt je agressief of somber.
• Het gaat thuis niet lekker.
•  Je gebruikt (te veel) drugs of alcohol.
•  Je hebt vrienden met wie je overlast 

veroorzaakt.
• J e hebt politiecontact (gehad).
• Je bent onzeker.
• ….

en er is geen hulp voor je die écht naar jou luistert. 
Dan kan het Jeugd Interventie Team (JIT) wellicht 
iets voor jou en je ouders betekenen. Want het 
hoeft niet nog verder uit de hand te lopen. Het kan 
ook anders, dat gaan we samen met jou bewijzen. 

Voor wie? 
Het Jeugd Interventie Team (JIT) is er voor jon-
geren, waarover zorgen bestaan bij ouders en/of bij 
instanties. Voor jongeren die zelf geen hulp zoeken 
of vinden, maar het wel nodig hebben. Via de politie 
of de leerplichtambtenaar worden jongeren aange-
meld, maar ook andere organisaties of jongeren zelf 
(of ouders) kunnen contact opnemen om een aan-
melding te bespreken.

En dan? 
Een medewerker van het JIT legt contact met de 
jongere en met de ouders. Het verhaal van de jon-
gere is ons uitgangspunt. Wij proberen de jongere 
te begrijpen zonder te oordelen. Ook ouders, school 
en andere betrokkenen proberen we te begrijpen. 
Wij zijn niet aan het werk voor de politie of voor 
de school. Wij zijn er voor de jongere en zijn/haar 
gezin. 
Als we de situatie goed begrijpen gaan we kijken 
welke hulp het beste aansluit. Wat wil de jongere 
bereiken? Wat willen de ouders? Hoe kunnen ze el-
kaar ondersteunen? Wat kunnen ze er zelf aan doen 
en welke hulp hebben ze nodig? 
Soms bieden we zelf die hulp, soms verwijzen we 
naar andere instanties. Of we proberen binnen de 
eigen kring hulp en steun te organiseren. 

Wij gaan er vanuit dat jongeren, over het algemeen, 
graag een positieve bijdrage willen leveren in hun fami-
lie en in de maatschappij. Ook de jongeren waarover 
zorgen zijn. Het lukt echter niet altijd en soms zijn daar 
begrijpelijke redenen voor. Het Jeugd Interventie Team 
helpt.
 
Meer informatie
Het Jeugd Interventie Team werkt  
voor de IJmond-gemeenten: 
• Velsen
• Beverwijk
• Heemskerk 
• Uitgeest

Het Jeugd Interventie Team maakt deel uit van Socius 
maatschappelijk dienstverleners.
Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen 
die dat nodig hebben. Met maat schap  pelijk werk, so-
ciaal juridische dienstverlening, ouderenadvisering en 
schuldhulp verlening. Voor jong en oud, in individuele 
gesprekken, spreekuren en cursussen.  

Medewerkers:
•  Frans van Straalen  

fvanstraalen@socius-md.nl
•    Ellen Zwolsman  

ezwolsman@socius-md.nl

Socius
Trijntje Kemp-Haanstraat 37
1941 HB Beverwijk

Telefoon 088 - 88 76 900
Fax 088 - 88 76 999 

info@socius-md.nl 
www.socius-md.nl

Postbus 80
1960 AB Heemskerk 
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