Quick Scan
Soms is het lastig om te beoordelen welke hulp het best past. Zeker als in een gezin meerdere
problemen spelen die elkaar beïnvloeden. Je wilt dan weten: Wat zijn de werkelijke hulpvragen?
Welke oplossing past hierbij? En in welke volgorde? De Quick Scan is bedoeld voor gezinnen met
een zoon of dochter tussen 12 en 19 jaar. Ons multidisciplinaire team gaat samen met het gezin
aan de slag om de hulpvragen te verhelderen. Binnen 2 weken hebben jullie een helder beeld van
de hulp die nodig is. Met daarbij een duidelijk advies waarmee het kind, het gezin en de betrokken
hulpverlener verder kunnen.

Psychologisch onderzoek
Soms gaat de ontwikkeling van een kind of jongere anders dan verwacht. Er is bijvoorbeeld sprake
van opvallend gedrag, zoals heel snel boos worden, extreem druk zijn, angst of somberheid. Wil je
weten wat er écht aan de hand is? Vraag dan een psychologisch onderzoek aan bij Keinder (het
diagnostisch centrum van Bijzonder Jeugdwerk). Voor kinderen en jongeren van 0 tot 27 jaar. We
geven je inzicht in de aard/ernst van de problemen, waarom er problemen zijn, welke factoren de
problemen in stand houden en wat nodig is om de problemen te verminderen. Je krijgt o.a. advies
wat je zélf kunt doen om de situatie te veranderen.
Voor onderzoek naar:
• ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme etc.)
• sociaal -emotionele problematiek (bijvoorbeeld hechting, trauma, angsten, stemmingsproblemen,
sociaal emotioneel niveau)
• gedragsproblemen
• intelligentie (sociale en cognitieve intelligentie)
• informatieverwerking
• gezinsbeleving
• persoonlijkheidsproblematiek

Gezinsonderzoek
In een gezinsonderzoek bekijken we de opvoedvaardigheden van ouders en brengen we de
opvoedsituatie in beeld. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Keinder (het diagnostisch centrum
van Bijzonder Jeugdwerk).

Deze vragen worden beantwoord:
- wat heeft dit kind nodig van zijn opvoeders en de omgeving?
- welke opvoedvaardigheden en opvoedcompetenties zijn aanwezig?
- wat zijn de risicofactoren en de beschermende factoren in de opvoedsituatie?

Onderzoek Verklaring Gesloten Jeugdzorg
Dit onderzoek is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) die zijn aangemeld voor gesloten behandeling
(JeugdzorgPlus). De rechtbank geeft ons de opdracht om te onderzoeken of dat terecht is. Het
onderzoek wordt verricht door Keinder (het diagnostisch centrum van Bijzonder Jeugdwerk).
Tijdens het onderzoek maken we een inschatting of de jongere gevaar loopt of een risico vormt
voor anderen. Daarna brengen we advies uit aan de kinderrechter. Vervolgens kan de
kinderrechter een goede beslissing nemen over het al dan niet uitgeven van een gesloten
machtiging.
Gesloten behandeling is bijvoorbeeld noodzakelijk als:
• de jongere gevaar loopt en bescherming nodig heeft;
• de jongere gedrag vertoont dat schadelijk is voor hem/haar en/of voor anderen;
• de jongere verkeerde keuzes blijft maken;
• de jongere voor problemen wegloopt;
• de jongere (tijdelijk) niet open staat voor andere hulp;
• anderen het de jongere onmogelijk maken om aan een positieve toekomst te werken.

Psycho-educatie
Als een kind of jongere een diagnose heeft gekregen, bijvoorbeeld een (ontwikkelings)probleem of
stoornis, dan kunnen er allerlei vragen en onzekerheden ontstaan. Hoe nu verder? Hoe kun je er
het best mee omgaan? Blijf er niet mee rondlopen: vraag om psycho-educatie! In één of enkele
gesprekken geven wij je een heldere uitleg over de problematiek, waardoor je de diagnose beter
gaat begrijpen. Je leert ook hoe je op een goede manier met de opvoeding kunt aansluiten bij het
kind. Psycho-educatie wordt gegeven door Keinder (het diagnostisch centrum van Bijzonder
Jeugdwerk) en is bedoeld voor kinderen en jongeren (tot 27 jaar), hun ouders en andere
betrokkenen. Bijvoorbeeld familieleden, verzorgers, docenten en hulpverleners. We geven op
verzoek ook voorlichting aan steungroepen en verenigingen.

Specialistische gezinsbegeleiding
Bijzonder Jeugdwerk biedt specialistische gezinsbegeleiding aan gezinnen met een kind of jongere
tot 18 jaar. Een gezin kan baat hebben bij specialistische gezinsbegeleiding als het opvoeden en
opgroeien van hun tiener (12-18 jaar) problematisch verloopt. Mogelijk spelen er in het gezin ook
andere problemen, zoals echtscheiding, rouw, werkloosheid of psychiatrische problemen. De
gezinsbegeleider helpt het gezin om de problemen op te lossen en gebruik te maken van ieders

kracht en mogelijkheden. De ouders/verzorgers worden ondersteund om sterker te worden in de
opvoeding. Op een positieve manier, zonder iemand te veroordelen. Het resultaat is dat het gezin
weer op eigen kracht verder kan.
Gezinsbegeleiding bij verblijf
Als een kind of jongere tijdelijk intern bij ons verblijft, dan hebben de ouders/verzorgers ook recht
op gezinsbegeleiding. De gezinsbegeleider maakt een afspraak om thuis op bezoek te komen. Er is
veel aandacht voor de zorgen en het verdriet van de ouders. Ouders kunnen met al hun vragen en
problemen bij de gezinsbegeleider terecht. We ondersteunen ouders om het gezag weer terug te
krijgen. Ouders behouden altijd de regie over de opvoeding, ook als hun kind tijdelijk bij ons
verblijft.

NIKA-interventie
Veel kinderen en jongeren in de jeugdzorg hebben last van hechtingsproblemen of een
hechtingsstoornis. Gelukkig is een problematische gehechtheid niet onherstelbaar. Het kan wel
degelijk worden omgebogen naar een positieve hechtingsrelatie. Niet alleen bij jonge kinderen,
maar zelfs nog als het kind in de tienerleeftijd is. De sleutel ligt bij de opvoeders. De NIKAinterventie helpt ouders en opvoeders om de hechtingsrelatie aanzienlijk te verbeteren. Dit gebeurt
o.a. met video-feedback en huiswerkopdrachten. Het accent ligt altijd op het versterken van de
positieve krachten in de jongere, het gezin en de (school)omgeving. NIKA is bedoeld voor gezinnen
met een zoon of dochter tussen de 0 en 19 jaar. Er zijn 5 a 6 sessies, verspreid over gemiddeld 2
tot 3 maanden.

Agressieregulatie training
Deze agressietraining is individueel (dus niet in een groep) en bedoeld voor jongeren van 12 tot 27
jaar. Tijdens deze training leren jongeren wat agressie is, hoe agressie bij hen werkt en hoe ze
anders met stress en agressieve gevoelens kunnen omgaan. De jongere bepaalt zelf wat hij/zij wil
veranderen en wordt begeleid door een personal trainer. Gemiddeld zijn 10 tot 15 sessies nodig om
de agressie onder controle te krijgen.

Training sociale vaardigheden
De training sociale vaardigheden (sova) is bedoeld voor jongeren tot 18 jaar. De sova-training
duurt 10 tot 12 sessies. Jongeren kunnen de training in hun eentje volgen of in een groep. Na
afloop van de sociale vaardigheidstraining hebben ze geleerd om beter om te gaan met anderen.
Ze leggen makkelijker contact en weten hoe je kunt reageren tijdens ruzies. Ze hebben meer
zelfvertrouwen en weten hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen.

Wat kunnen jongeren leren:
 omgaan met volwassenen en leeftijdsgenoten

 voor zichzelf opkomen
 herkennen van de eigen grenzen
 omgaan met spanningen en boosheid
 omgaan met gevoelens
 het maken van keuzes
 de eigen kracht versterken
 positief denken

Training Girls’ Talk
Girls’ Talk is een training voor meiden (14 tot 21 jaar) die een verhoogde kans lopen op het
meemaken van negatieve seksuele ervaringen. De training kan zowel individueel als in een groep
worden gevolgd. De meisjes praten met hun trainster over hun ervaringen. Ze leren bewust kijken
naar hun gedragingen en de risico’s die ze lopen. Ze leren grenzen stellen, goede keuzes maken en
zich weerbaar opstellen tegenover (foute) vriendjes. De training kan preventief worden ingezet of
om herhaling van ongewenst gedrag te voorkomen. Na afloop zijn de meiden zelfstandig in staat
om onbedoelde zwangerschap te voorkomen. Ze lopen minder risico op het meemaken van
seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Cognitieve gedragstherapie
Jongeren lopen soms vast. Ze hebben bijvoorbeeld last van boosheid, angst, paniekaanvallen of
somberheid. Worden de problemen niet minder? Dan is het tijd om hulp in te schakelen. In deze
individuele therapie leren jongeren (tot 27 jaar) om weer grip te krijgen op hun eigen leven.
Gemiddeld zijn 10 sessies nodig.
In deze training leer je om:
- je minder rot te voelen
- te stoppen met piekeren
- positiever over jezelf te denken
- beter om te gaan met boosheid
- je minder eenzaam te voelen
- baas te worden over je eigen gedachten
- of heftige gebeurtenissen te verwerken

Vaktherapie / dramatherapie
Vak/dramatherapie is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Ze kunnen deze therapie in
hun eentje doen, maar ook in een groep met leeftijdsgenoten of samen met andere gezinsleden.
Bij vak/dramatherapie ligt het accent niet op praten, maar op dingen doen, beleven en ervaren.
Daardoor krijg je meer grip op je problemen, gedachten of gevoelens. De therapie is maatwerk: we
bekijken eerst welke doe-vorm het best bij iemand past. De deelnemer kan bijvoorbeeld kiezen uit
speloefeningen, improvisatie, filmpjes maken, verhalen, songteksten, beeldende vormen, maskers,

een fotostrip, ontspanningsoefeningen en nog veel meer. Er zijn gemiddeld 15 tot 30
bijeenkomsten.
Dit kun je leren bij vak/dramatherapie:
 gevoelens uiten en beheersen
 kijken naar je eigen gedrag
 communiceren met anderen
 jezelf beter leren kennen en begrijpen
 je inleven in anderen
 een trauma uit het verleden verwerken
 zelfvertrouwen krijgen
 jezelf presenteren

Vertrektraining
De vertrektraining is bedoeld voor jonge mensen van 15 tot 27 jaar die (bijna) thuisloos zijn.
Samen met hun vertrektrainer gaan ze op zoek naar een goede woonplek. Ook gaan ze samen aan
de slag om problemen op te lossen.
Tijdens de training wordt de jongere begeleid bij:
- het vinden van een goede, stabiele woonplek.
- het opbouwen en onderhouden van sociale contacten;
- het vinden van een dagbesteding;
- het omgaan met geld, schulden aflossen, administratie bijhouden;
- het vinden van een goede vrije tijdsbesteding;
- het oplossen van andere praktische of psychische problemen.
In Brabant en Noord-Limburg
Deze individuele training duurt 10 weken en wordt gegeven in Brabant en Noord-Limburg. We
spreken af op een plek die voor de jongere handig is. Tussendoor hebben we ook telefonisch en
online contact.

Rots & Water
Rots en Water is een training voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Bij Rots en Water leren jongeren
om weerbaarder te worden en positieve sociale vaardigheden te ontwikkelen. Jongeren kunnen de
training in hun eentje volgen, maar ook in een jongensgroep of een meidengroep. De oefeningen
draaien om drie dingen: zelfbeheersing, zelfkennis en zelfvertrouwen.
Dit leren jongeren bij Rots en Water:
- stevig in hun schoenen staan
- hun eigen grenzen voelen
- hun eigen grenzen aangeven

- zichzelf verdedigen vanuit kracht (i.p.v. agressie)
- zichzelf ontspannen
- omgaan met groepsdruk en stress
- contact maken met anderen
- doelen stellen
Psychomotorische therapie
Psychomotorische therapie (PMT) helpt jongeren om te leren omgaan met sociaal-emotionele
problemen. PMT is een doe-therapie. Bij veel therapieën wordt vooral gepraat over problemen. Bij
PMT staat het doen en ervaren centraal. Er wordt gebruik gemaakt van bewegingsvormen zoals
sport, spel en ontspanningsoefeningen. Door te experimenteren met beweging en
lichaamservaring, leert de jongere gevoelens als angst, boosheid of onrust herkennen en hanteren.
Ook leert de jongere om bepaald gedrag te veranderen. De therapie kan individueel of in een groep
worden gevolgd.

EMDR therapie
EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) is een effectieve therapie bij Bijzonder
Jeugdwerk, waarmee we jongeren helpen om traumatische ervaringen te verwerken. Bijvoorbeeld
een (verkeers)ongeluk, misbruik, een brand, een overval of een andere nare gebeurtenis. De
therapie werkt met oogbewegingen. Daardoor worden de nare herinneringen steeds zwakker en
gaat de jongere beter voelen. De behandeling duurt niet zo lang en het effect is snel merkbaar.

Training voor probleemklassen
Door de invoering van Passend Onderwijs krijgen steeds meer ‘jongeren met bagage’ de kans om
regulier onderwijs te volgen. Deze leerlingen en hun problemen kunnen echter de sfeer in een klas
behoorlijk beïnvloeden. In het ergste geval kan een negatieve spiraal ontstaan van buitensluiten,
pesten, bedreigingen of agressie. Een situatie waarin leerlingen elkaar pijn doen, maar niet weten
hoe dit te stoppen. Er groeit een onveilig groepsklimaat, wat de leerprestaties en het welbevinden
van alle leerlingen negatief beïnvloed. Het kost de betrokken docent veel energie om de problemen
onder controle te houden. Herkenbaar? Dan is het tijd voor een training van Bijzonder Jeugdwerk.
Een positief klimaat in de klas
Bijzonder Jeugdwerk heeft een effectief groepsprogramma ontwikkeld waarin jongeren zelf leren
om de sfeer in de groep/klas te keren. Ze leren samenwerken aan een omgeving waarin ze
rekening met elkaar houden, elkaars gezichtspunt innemen en elkaar helpen. Tijdens de training
ontdekken ze dat je ook in lastige situaties altijd kunt kiezen voor een positieve oplossing. Het
programma van de training is tot stand gekomen in samenwerking met vso-school de Korenaer.

Training voor VO, VSO en MBO
De training is bedoeld voor leerlingen in het VO, VSO en MBO. Bij voorkeur leerlingen met
gedragsproblemen én de slachtoffers van hun gedrag. Een hele klas kan meedoen, maar ook een
selecte groep leerlingen.

Ouder-kind weekend
Een ouder & kind weekend helpt als de relatie tussen ouder(s) en hun tiener (12-18 jaar) is
vastgelopen. Ouders en hun zoon of dochter krijgen tijdens dit weekend de kans om een nieuwe
start te maken. Door positieve ervaringen op te doen, gaan de gezinsleden ervaren hoe ‘t voelt als
het wél goed gaat. Ook gaan ze ontdekken wat ‘ruis’ geeft in de relatie en hoe ze dit kunnen
verbeteren. De gezinsleden brengen 3 dagen door in een vakantieherberg in de Belgische
Ardennen, van vrijdag t/m zondag. Het programma is volledig afgestemd op de wensen en doelen
van het gezin. Ieder gezin krijgt een persoonlijk begeleider die hen tijdens het weekend intensief
begeleidt en hen passende (samenwerkings)opdrachten geeft. Door ervaringsleren ontstaat een
opening in de vastgelopen relatie en krijgt de relatie een positieve impuls. Na afloop wordt
besproken hoe het gezin hier thuis mee verder gaat.

MDFT therapie
MDFT (Multi Dimensionele Familie Therapie) is een intensieve gezinstherapie, met 2 tot 3 sessies
per week. Een gezin kan baat hebben bij MDFT als het opvoeden en opgroeien van hun tiener (1218 jaar) problematisch verloopt. De jongere is bijvoorbeeld vastgelopen op school, in werk of vrije
tijd. Denk aan drugsgebruik, spijbelen, stelen, liegen, agressie, weglopen, (sociale) angst of
depressieve gevoelens. De kracht van MDFT is dat niet alleen het gezin, maar de hele leefomgeving
van de jongere erbij wordt betrokken (school, familie, werk, vrije tijd en vrienden). Alles hangt
immers met elkaar samen. MDFT duurt gemiddeld 6 maanden. Het resultaat is dat het thuis weer
beter gaat. De problemen nemen af en er is meer vertrouwen in een toekomst met elkaar.

Gezinstherapie
Kinderen en ouders zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ouders willen het beste voor hun
kind, maar soms lukt dat niet. Onbedoelde patronen in de familie kunnen zich generaties lang
herhalen (b.v. heel jong kinderen krijgen, overmatig alcoholgebruik etc.). Kun je daar iets aan
doen? Jazeker. Gezinstherapie kan gezinnen helpen om de negatieve spiraal te doorbreken. Door
gezinstherapie ga je begrijpen waarom de dingen in jouw familie gaan zoals ze gaan. Er wordt
gewerkt aan vertrouwen en herstel van de relaties in het gezin. De therapie is bedoeld voor
gezinnen met kinderen tussen 0 en 23 jaar. Een jongere kan deze therapie ook alleen volgen, maar
je bereikt het meest als het hele gezin of andere belangrijke familieleden erbij (grootouders, ooms
of tantes) worden betrokken.

Relationele gezinstherapie
Relationele gezinstherapie is een kortdurende, effectieve therapie. De therapie sluit aan bij de
bestaande verbondenheid in het gezin en zet in op gedragsverandering. De therapie is bedoeld
voor gezinnen met een zoon of dochter met ernstige gedragsproblemen (12-18 jaar). De therapie
helpt de jongere en het gezin om beter te functioneren en de kans op herhaling van het
probleemgedrag te verkleinen. De therapie duurt gemiddeld 3 tot 6 maanden. Bijzonder
Jeugdwerk werkt hierin samen met GGZe.
Tijdens relationele gezinstherapie leert het gezin:
- verschillende manieren om problemen op te lossen
- de communicatie met elkaar te verbeteren
- de sterke kanten van het gezin te (her)ontdekken
- omgaan met conflicten
- onderhandelen over regels
- bouwen aan een positieve sfeer in huis

Rouwverwerking
Het verlies van een dierbaar gezinslid of familielid is een ingrijpende ervaring voor kinderen en
jongeren. Door wat ze hebben meegemaakt, voelen ze zich vaak anders dan hun leeftijdgenoten.
Een verlieservaring kan te maken hebben met een overlijden, maar ook met een echtscheiding,
verlies van gezondheid (een zieke ouder) of een uithuisplaatsing. Het verlies van iemand die
belangrijk voor je is, heeft tijd nodig. Hoeveel tijd, kan niemand zeggen. Ieder mens verwerkt het
verdriet op zijn eigen manier. Het kan gebeuren dat een kind of jongere daarin vastloopt.
Bijvoorbeeld omdat het niet goed kan praten over het verlies, of omdat de omgeving het er nooit
meer over heeft. Dit kan leiden tot gevoelens van eenzaamheid en isolement.
Hoe herken je onverwerkte rouw?
Bijvoorbeeld aan:
- concentratieproblemen
- depressieve klachten
- leerproblemen
- gedragsproblemen
Therapie helpt
Herken je een of meer van deze punten? Dan is het verstandig om specialistische hulp in te
schakelen. Bijzonder Jeugdwerk biedt rouwverwerking voor kinderen en jongeren tot 27 jaar. De
therapie wordt gegeven door een gekwalificeerd rouwbegeleidster en duurt gemiddeld 10 weken (1
uur per week). Jongeren die de therapie hebben gevolgd zeggen dat ze het verlies een plek hebben
gegeven en er nu beter mee kunnen omgaan. Hun problemen en klachten zijn afgenomen.

Behandelgroep
In onze behandelgroepen in Helmond en Deurne wonen jongeren tijdelijk. Samen met de jongere
en de ouders/verzorgers gaan we aan de slag om problemen op te lossen en te werken aan een
positieve toekomst. We spreken samen met het gezin af hoeveel tijd de jongere bij ons doorbrengt.
Full time verblijf is mogelijk, maar ook in deeltijd. Bijvoorbeeld een paar dagen, een paar nachten
of een weekend per week. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of haar
persoonlijk begeleidt. Het verblijf is altijd zo kort mogelijk. Het kan variëren van enkele maanden
tot een half jaar.
Dit leren jongeren in een behandelgroep:
- zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan
- omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief onderhandelen met volwassenen, feedback
geven en krijgen
- leren praten over problemen of moeilijkheden
- vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport
- verbeteren van de relatie met hun ouders, gezinsleden en vrienden
- hun school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen
De ouders van de jongere krijgen gezinsbegeleiding om sterker te worden in de opvoeding.

Gesloten behandelgroep
In onze gesloten behandelgroep in Deurne (JeugdzorgPlus) wonen jongeren tijdelijk. ‘Gesloten’ wil
zeggen dat de groep beveiligd is, zodat een jongere niet kan weglopen. De kinderrechter heeft
besloten dat dit noodzakelijk is voor de jongere. De bescherming en structuur van de groep helpen
de jongere om écht iets te veranderen. Op de groep heeft de jongere een eigen mentor, die hem of
haar persoonlijk begeleidt. Ook de ouders of verzorgers krijgen begeleiding, zodat zij sterker
worden in de opvoeding. Samen gaan we de problemen oplossen en werken aan een positieve
toekomst.
Dit leren jongeren in een gesloten behandelgroep:
- zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen, met geld omgaan
- omgaan met anderen, luisteren naar elkaar, positief onderhandelen met volwassenen, feedback
geven en krijgen
- leren praten over problemen of moeilijkheden
- vrije tijd invullen, bijvoorbeeld met hobby’s of sport
- verbeteren van de relatie met hun ouders, gezinsleden en vrienden
- hun school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen
- hun emoties op een goede manier tonen
- goede keuzes maken voor zichzelf en voor de toekomst

Behandelgroep autisme
In een behandelgroep voor autisme wonen jongeren tijdelijk. Doordeweeks verblijven er maximaal
8 jongeren met autisme. Het hele gezin wordt begeleid, zodat het thuis weer beter gaat. De
jongere en zijn ouders leren omgaan met de beperkingen en gebruik maken van de mogelijkheden
die er zijn.
Dit leren jongeren in een behandelgroep voor autisme:
- zichzelf verzorgen, een dagritme opbouwen
- omgaan met anderen, vrienden maken
- kritiek geven en krijgen
- leren omgaan met problemen
- koken, wassen, schoonmaken, omgaan met geld
- verbeteren van de relatie met ouders en gezinsleden
- een eigen toekomst uitstippelen en plannen
- school (weer) oppakken en een (vak)opleiding volgen

Adolescentengroep
In onze adolescentengroepen in Helmond wonen jongeren (16 - 18 jaar), die zelfstandig willen
worden en niet meer thuis kunnen wonen. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Overdag
gaat de jongere naar school, stage of werk. Wij helpen de jongere om zelfstandiger te worden,
zodat hij of zij over een tijdje op zichzelf kan wonen. Ook begeleiden we de ouders en verzorgers.
Dit leren jongeren in een adolescentengroep:
- zichzelf verzorgen
- omgaan met geld
- het huishouden doen
- omgaan met anderen
- oplossen van problemen
- omgaan met vrije tijd
- verbeteren van relaties

Zorggezin/zorgbedrijf
Een zorggezin of zorgbedrijf biedt gastvrije opvang en begeleiding aan kinderen en jongeren (0-23
jaar) die tijdelijk ergens anders moeten wonen. Bijvoorbeeld omdat het kind ernstig is vastgelopen
in zijn ontwikkeling. Of omdat de opvoeders tijdelijk ontlast moeten worden. Onze zorggezinnen
bevinden zich in Brabant en Limburg. Het verblijf in een zorggezin is altijd zo kort mogelijk. Het
kan variëren van enkele weken tot enkele maanden. Fulltime verblijf is mogelijk, maar ook in
deeltijd.
Het gezin en het kind worden begeleid door een hulpverlener van Bijzonder Jeugdwerk. Sommige
zorggezinnen hebben een bedrijf aan huis waar een jongere leer-werkervaring kan opdoen. Samen

werken we aan een positieve toekomst voor het kind.
Dit leren kinderen/jongeren bij een zorggezin:
- de eigen sterke punten gaan zien
- weten wie je bent en wat je kunt
- zelf in actie komen
- werken aan de toekomst (school, werk, vrije tijd, contacten)
- een beter contact krijgen met ouders en anderen

PEL-project
Soms is het lastig voor jongeren om los te komen van foute vrienden en verkeerde invloeden. In
de eigen omgeving is dat niet zomaar te veranderen. Het kan dan helpen om letterlijk afstand te
nemen en een nieuwe start te maken. Het project Ervaringsleren (PEL) biedt die kans aan jongeren
van 16 tot 23 jaar. Eerst verblijft de jongere bij een (boeren)gezin in Frankrijk en daarna nog een
tijdje bij een zorgbedrijf in Nederland. Er is weinig afleiding, dus veel tijd om na te denken. De
jongere werkt mee in het bedrijf en doet positieve ervaringen op, waardoor zijn/haar
zelfvertrouwen groeit. Het totale traject duurt gemiddeld een jaar. Tijdens dit jaar begeleiden we
ook de ouders/verzorgers. Samen met het gezin werken we aan een positieve toekomst en lossen
we de problemen op. Na afloop is de jongere in staat om een leven te leiden dat bij hem of haar
past.

Speciaal voortgezet onderwijs
Bijzonder Jeugdwerk heeft een goed alternatief voor jongeren met gedragsproblemen die uitvallen
op hun eigen school. Zij kunnen onderwijs volgen op vso-school de Korenaer. Deze school ligt op
het terrein van Vreekwijk in Deurne. Hier wordt lesgegeven in kleine groepen, waardoor de leerling
veel persoonlijke aandacht en begeleiding krijgt. Sommige leerlingen van de Korenaer wonen thuis,
andere leerlingen wonen tijdelijk in een behandelgroep op Vreekwijk. Docenten en hulpverleners
werken altijd volgens het principe: één kind, één plan.
Diploma of certificaat
Jongeren kunnen bij de Korenaer een vmbo-t of een vso-diploma halen. Daarmee kunnen ze
aansluitend naar een ROC, in sommige gevallen direct naar niveau 2. Voor vmbo-b kunnen ze een
overgangsbewijs halen. Ook zijn er diverse methodegebonden certificaten te behalen, waarmee
leerlingen in hun portfolio kunnen aantonen waar ze aan gewerkt hebben. De leerlingen kunnen
ook stage lopen of meedoen aan leerwerkprojecten.
Welke opleidingen
De leerling kan een opleiding volgen in één van deze richtingen:
- horeca (keuken, restaurant, bakkerij)
- techniek (metaal en hout)

- groen en dierverzorging
- detailhandel en uiterlijke verzorging (assistent-kapper).
Agrarisch zorgbedrijf
Op Vreekwijk hebben we ook een agrarisch zorgbedrijf, voor jongeren die graag buiten bezig zijn,
met de dieren of in de groentetuin. Jongeren kunnen er een groenopleiding volgen of
groencertificaten halen.

Beschermd wonen 17+
Beschermd wonen is bedoeld voor jonge mensen (17 tot 27 jaar) die zelfstandig willen wonen,
maar daar nog hulp bij nodig hebben. De jongere bewoont tijdelijk een eigen kamer in ons complex
in Venlo of Helmond. Daar is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Stap voor stap wordt de
jongere begeleid om zich zelfstandig te kunnen redden. De jongere kan bij Bijzonder Jeugdwerk
ook hulp krijgen om persoonlijke problemen op te lossen en te leren omgaan met eventuele
psychische beperkingen. De begeleiding wordt in fases afgebouwd totdat de jongere zelfstandig
kan wonen.
Wat is nodig om je zelfstandig te kunnen redden:
- goed zorgen voor jezelf en je omgeving
- je eigen verantwoordelijkheid nemen
- kunnen omgaan met geld en administratie
- een huishouden runnen (koken, boodschappen, schoonmaken, wassen)
- kunnen omgaan met problemen of beperkingen
- relaties onderhouden
- een opleiding afronden
- werk of dagbesteding vinden
- een vrijetijdsbesteding vinden

Coaching 17+
Bijzonder Jeugdwerk biedt ambulante coaching aan jonge mensen (17-27 jaar) die zelfstandig
willen worden. Voor jonge mensen in Helmond, Venlo en omgeving. Het maakt niet uit of de
jongere al op zichzelf woont of niet. De jongere krijgt een persoonlijk begeleider die hem of haar
begeleid op weg naar zelfstandigheid. De jongere leert alle vaardigheden die nodig zijn om
zelfstandig te worden en wordt geholpen om problemen op te lossen. Na afloop van het traject is
de jongere in staat om zelfstandig te wonen en te leven.
Dit leert een jongere op weg naar zelfstandigheid:
- omgaan met geld, schulden aflossen, administratie bijhouden
- werk of dagbesteding vinden
- een vrijetijdsbesteding vinden

- onderhouden van sociale contacten
- omgaan met teleurstellingen
- oplossen van problemen
- een geschikte woning vinden

Jongeren Inloop Punt (JIP)
Jongeren kunnen met al hun vragen terecht bij het Jongeren Inloop Punt (JIP) aan de:
- Molenstraat 138 in Helmond. Tel 0492 - 521217.
- Koninginnesingel 36-37 in Venlo. Tel 077 - 354 2262.
Het inlooppunt is er voor alle jongeren van 16 t/m 27 jaar. Ze kunnen er terecht voor informatie,
advies en ondersteuning. In Helmond kunnen jongeren daarnaast ook hulp krijgen bij formulieren
invullen, een vaste verblijfplaats vinden, schulden kwijtraken of werk vinden. Iedereen wordt snel
geholpen en de koffie staat klaar!

Hulp na detentie
Hulp na detentie nodig? Wij helpen jonge gedetineerden uit Helmond en Venlo (18-23 jaar) om
succesvol opnieuw te beginnen. Niet door hen de les te lezen, maar door het samen te doen. Een
detentiemedewerker van Bijzonder Jeugdwerk begeleidt de jongeren individueel. Samen werken ze
aan een positieve toekomst. De hulp start al als de jongere nog in detentie is. Het traject duurt
maximaal 2 jaar en is niet verbonden aan Justitie. Deelname is vrijwillig.
We helpen de jongere o.a. met:
 het oplossen van problemen
 het zoeken van woonruimte
 het omgaan met papieren, post en instanties
 het vinden van werk of een opleiding
 het leggen en onderhouden van sociale contacten
 het regelen van geldzaken of schuldsanering

Jongerenopbouwwerk
Onze jongerenopbouwwerkers zijn actief in Helmondse wijken. Ze zetten zich in voor de
leefbaarheid in wijken, zodat mensen er met plezier kunnen wonen. Ze zijn er dus niet alleen voor
jongeren, maar voor alle wijkbewoners. Je kunt ze bereiken via het Jongeren Inloop Punt (JIP) in
Helmond, tel. 0492 – 521217.
Dit doen onze jongerenopbouwwerkers:
- contact leggen met jongeren om overlast te verminderen
- mensen met problemen verwijzen naar de juiste instanties
- bemiddelen als er problemen zijn tussen jongeren en de buurt

- wijkbewoners en jongeren stimuleren om met elkaar in gesprek te gaan
- activiteiten organiseren om wijkbewoners en jongeren met elkaar te verbinden

www.bijzonderjeugdwerk.nl

