
Inzetten van IAG

IAG wordt meestal vanuit de Jeugdwet ingezet als 

traject van ongeveer een jaar. Financiering kan ook 

vanuit de Wlz en Wmo.

Meer informatie of aanmelden?
Wil je meer informatie over IAG van SDW? Of wil je een 

cliënt/gezin aanmelden voor IAG? SDW Startpunt staat 

je graag te woord:

E-mail: startpunt@sdwzorg.nl

Telefoon: 088-259 3010

www.sdw.nl

Leven zoals
jij dat wilt

Intensieve Ambulante 
Gezinsbehandeling (IAG)

Informatie voor professionals



Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling (IAG)
Een gezin is de beste plek voor een kind om op te groeien. 

Maar als er in een gezin veel problemen zijn, kan dit de 

ontwikkeling van het kind bedreigen. Intensieve Ambulante 

Gezinsbehandeling (IAG) helpt dan om weer grip te krijgen 

op de problemen en de opvoeding. De veiligheid van het 

kind staat altijd voorop.

Niet alleen voor gezinnen

Ook voor (jong)volwassenen die vastlopen op ernstige 

problematiek rondom gedrag of op meerdere problemen 

tegelijkertijd, kan IAG van SDW uitkomst bieden. IAG helpt 

hen grip te krijgen op de problemen. Zodat zij daarna samen 

met hun netwerk zoveel mogelijk weer op eigen kracht verder 

kunnen.

SDW ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking 

of een ontwikkelingsachterstand en/of bijkomende 

problematiek. IAG helpt de cliënt de regie terug te nemen 

en vast te houden. Samenwerken met het sociale netwerk is 

hierbij essentieel.

Geen standaard traject

Een intensief traject van IAG is geen standaard product. 

Er is veel mogelijk en per cliënt en cliëntsysteem maken we 

een passend plan met haalbare doelen, afhankelijk van de 

analyse van problemen en de wensen van de cliënt. 

De (gezins)behandelaar investeert in een constructieve 

vertrouwens- en samenwerkingsrelatie met de cliënt. 

We richten ons op empowerment van de cliënt en 

onderhouden nauwe contacten met andere hulpverleners.

Nieuw gedrag aanleren

We werken volgens de IAG-methodiek en we gaan er hierbij 

vanuit dat iedereen in staat is nieuw gedrag aan te leren. 

Ook zijn we er ons van bewust dat problemen nooit op 

zichzelf staan. De gezinsbehandelaar heeft tijdens het traject 

voortdurend aandacht voor de veiligheid van de kinderen in 

het gezin. 

Het doel is dat de cliënt en het gezin na het traject blijvende 

veranderingen heeft ondergaan en de problemen zo 

zelfstandig mogelijk het hoofd kan bieden. Hierdoor wordt 

een terugval of verergering van problemen en de daarbij 

horende intensieve aanspraak op zorg voorkomen.


