JeugdzorgPlus
Op weg naar een positieve toekomst
De kinderrechter heeft besloten dat je naar JeugdzorgPlus moet.
Je komt tijdelijk te wonen in een gesloten behandelgroep op
Vreekwijk in Deurne. JeugdzorgPlus is er voor jou én voor je
ouders. We gaan jullie helpen om problemen aan te pakken,
goede keuzes te maken en het leven weer op de rit te krijgen.
Voor wie
Voor gezinnen met een zoon of dochter tussen 13 en 18 jaar.
JeugdzorgPlus kan nodig zijn omdat:
• je gevaar loopt en bescherming nodig hebt;
• jouw gedrag schadelijk is voor jezelf en/of voor anderen;
• je verkeerde keuzes blijft maken;
• je voor je problemen wegloopt;
• je (tijdelijk) niet open staat voor andere hulp;
• anderen het jou onmogelijk maken om aan je doelen te werken.
Wat betekent gesloten?
Een gesloten groep is anders dan een open groep. De groep is beveiligd
met hekken en camera’s, zodat je niet wegloopt voor je problemen.
Bijzonder Jeugdwerk mag middelen en maatregelen inzetten om je
vrijheid te beperken, zodat je geleidelijk aan positieve keuzes leert
maken. Meer vrijheden kun je stap voor stap verdienen. De veiligheid
en bescherming van een gesloten groep helpen je om echt iets te
veranderen.
Hulp op maat
Ieder gezin krijgt bij ons hulp op maat. Samen bekijken we wat jullie
kan helpen om de situatie te verbeteren. Samen maken we een plan
met haalbare doelen. Aan die doelen gaan we werken. Bijvoorbeeld op
het gebied van: school/werk, vrijetijdsbesteding en sociale contacten
(ouders, familie, vrienden). Ook bekijken we je woonplek in de
toekomst.

Wat kun je bij ons leren:
• jezelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met financiën omgaan;
• omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief onderhandelen
met volwassenen, feedback geven en krijgen;
• leren praten over problemen of moeilijkheden;
• omgaan met je vrije tijd, bijvoorbeeld hobby's of sport;
• verbeteren van de relatie met je ouders, gezinsleden en vrienden;
• je school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen;

• je emoties op een goede manier tonen;
• goede keuzes maken voor jezelf en voor je toekomst.
Iets leren lukt alleen als je écht zelf wilt. Hoe beter het gaat, hoe meer
verantwoordelijkheden en vrijheden je krijgt.
Wonen
Je komt tijdelijk bij Bijzonder Jeugdwerk wonen, op het terrein van
Vreekwijk in Deurne. Op de groep heb je een eigen slaapkamer. Je
woont er samen met ongeveer 8 tot 10 jongeren. Met deze jongeren
deel je de keuken, woonkamer, douche en toilet.
Dagprogramma
Je krijgt een dagprogramma dat is afgestemd op jouw doelen. In het
begin heb je nog weinig vrijheden; die kun je verdienen als je laat zien
dat je ze aankunt. Overdag ga je naar school en volg je therapie of
training. We hebben een eigen school (vso De Korenaer) en een
agrarisch zorgbedrijf waar je in de buitenlucht kunt werken. Je kunt hier
erkende diploma’s en certificaten halen. Kijk voor de leerroutes op:
www.dekorenaerdeurne.nl.
Vrije tijd
We helpen je ook bij het vinden van een vrijetijdsbesteding die bij je
past. Op het terrein van Vreekwijk zijn allerlei clubs waaraan je kunt
meedoen, op het gebied van sport, muziek, creativiteit etc. Na afloop
helpen we je een leuke club te vinden in je eigen woonomgeving.
Begeleiding groep/school
Je krijgt twee mentoren: een mentor op de groep en een mentor op
school. Ze begeleiden je bij het behalen van jouw leerdoelen.
Begeleiding van je ouders/verzorgers
De gezinsbegeleider komt bij jullie thuis en in overleg komen je
ouders/verzorgers naar Bijzonder Jeugdwerk. Jouw ouders worden
begeleid zodat zij sterker worden in de opvoeding. Ook gaan we met
jullie op zoek naar mensen in je vertrouwde omgeving, die jou kunnen
steunen als het nodig is. Misschien heb je al iemand in gedachten…?

Hoe lang
De rechter bepaalt hoe lang je bij ons verblijft. Dat hangt af van de
duur van je gesloten machtiging.
Na afloop
Na afloop van JeugdzorgPlus woont een aantal jongeren weer thuis. De
rest van de jongeren gaat (begeleid) zelfstandig wonen of naar een
andere woonvoorziening.
Aanmelding of vragen
Wil je meer informatie? Neem dan contact met ons op:
tel. 0493 – 312589.
Vergoeding
Het verblijf in een gesloten behandelgroep wordt vergoed door de
gemeente.

