
Waarschijnlijk is dit voor jou weer een nieuwe stap in de 
wereld van de hulpverlening. Op deze informatiekaart 
staat in het kort wat je van onze jeugdteams van het 
Ambulant Centrum Utrecht kunt verwachten. Wij zijn 
gevestigd in het Ambulant Centrum Utrecht op de 
Mimosastraat 2-4 in Utrecht. Ons mailadres is actjeugd@
fi voor.nl. Op telefoonnummer 06 - 125 724 72 kun je 
ons tijdens kantoortijden bereiken.
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trainingen die je helpen anders met agressie, 

boosheid of verdriet om te gaan, therapieën die 

je helpen om alles wat er in jouw leven gebeurd 

is te verwerken (EMDR, schematherapie) en 

therapieën die jou inzicht geven door dingen 

met je te doen. Niet alleen praten dus, maar ook 

inzicht door te sporten (PMT) of situaties na te 

spelen (dramatherapie). Verder begeleiden we je 

ook bij de invulling van je dag (ga je naar school, 

heb je werk?), bij financiële problemen en/of bij 

het vinden van een goede woonplek.

En de mensen om je heen?

Woon je nog thuis en/of zijn er mensen om 

jou heen die voor jou belangrijk zijn, dan 

betrekken we die (in overleg met jou) bij de 

behandeling zodat die jou ook beter kunnen 

ondersteunen bij het veranderen van je 

gedrag. Dat kan bijvoorbeeld Geweldloos 

verzet of ouderbegeleiding zijn. Ook werken 

we nauw samen met andere hulpverleners 

waarmee je te maken hebt (als die er zijn).

Welke poli’s hebben wij?

Wier Jeugd (Poli): voor jongeren van 12 tot 24 jaar 

met een licht verstandelijke beperking (IQ < 80).

Kade Jeugd (Poli): voor jongeren van 12 tot 23 jaar, 

met grensoverschrijdend en/of strafbaar gedrag.

Wat doen wij?

We bieden gespecialiseerde, poliklinische zorg 

aan kinderen en jongeren waar het niet zo goed 

mee gaat. Het is zorg die “ op maat gesneden 

is”, dat betekent dat we goed naar jou en jouw 

vraag aan ons kijken, zodat de behandeling die 

wij aanbieden ook goed bij jou past.

Hoe doen we dat?

We werken op verschillende manieren aan het 

veranderen en het stoppen van de problemen in 

jouw leven. De problemen kunnen samenhangen 

met psychische problemen die met behulp van 

verschillende testen kunnen worden vastgesteld 

(bijvoorbeeld ADHD, gedragsstoornissen, een 

licht verstandelijke beperking, autisme, angst, 

somberheid of je persoonlijkheidsontwikkeling). 

Een deel van de jongeren komt vrijwillig bij ons, 

bijvoorbeeld via de huisarts, een ander deel 

wordt verwezen door justitie en heeft een 

meer verplichtend karakter.

Wat gebeurt er dan?

Er kan individueel met je gewerkt worden en met 

de mensen om jou heen. Zo wordt er onderzocht 

of medicijnen je kunnen helpen, en vertellen we 

je veel over mogelijke stoornissen zodat je beter 

snapt wat er met je aan de hand is. Er zijn ook 
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