BIJZONDER JEUGDWERK

Contact algemeen

Specialistische jeugdhulp voor kinderen/jongeren

0493-312589 (receptie & algemeen)

tot 27 jaar en gezinnen

0493-327506 (advies & aanmelden)
info@bj.nl
www.bijzonderjeugdwerk.nl

- Jeugdpreventie in wijken
- Specialistische diagnostiek
- Ambulante jeugdhulp 18-

Wilt u als gemeente contact

- Wmo coaching en verlengde jeugdhulp 18+

opnemen?

- Therapie/training voor jongeren

Onze accountmanagers staan u

- Therapie/training voor ouders & gezinnen

graag te woord.

- Ouder/kind activiteiten (ervaringsleren)
- Talentontwikkeling

Judith Rozijn

- Dagbesteding/dagprogramma

Regio Brabant

- Speciaal voortgezet onderwijs (i.s.m. de Korenaer)

06- 13366097

- Gezinsvervangend verblijf incl. behandeling

j.rozijn@bj.nl

- Beschermd wonen 18+ op weg naar zelfstandigheid
- Moeder-kind trajecten

Edwin Schuurmans

- JeugdzorgPlus

Regio Limburg
06-54724303

Advies of aanmelden?

e.schuurmans@bj.nl

Bel ons advies & aanmeldteam:
0493 – 327506

Bijzonder Jeugdwerk is onderdeel van

Of mail naar: aanmelding@bj.nl

de CONRISQ Groep
www.conrisqgroep.nl

Bijzonder
Jeugdwerk
Op weg naar een
positieve toekomst

Centraal Bureau

Postadres:

T: 0493-312589

Mr. de Jonghlaan 4

Postbus 161

F: 0493-312553

5753 RR Deurne

5750 AD Deurne

E: info@bj.nl

www.bijzonderjeugdwerk.nl

Bijzonder Jeugdwerk is specialist bij complexe ontwikkel- en gedragsproblemen. Wij helpen jonge mensen (tot 27 jaar) om zich
positief te ontwikkelen, goede keuzes te maken en weer mee te doen
in de samenleving, gesteund door hun eigen netwerk. Dat doen wij
al meer dan 70 jaar, in heel Zuid-Nederland.
Ontwikkeling mogelijk maken

niet op als het moeilijk wordt. Zelfs de meest

De meeste cliënten helpen wij ambulant,

ongemotiveerde jongeren overwinnen bij

Problemen oplossen

dat zo optimaal mogelijk aansluit op de eigen

maar soms is een aangepast pedagogisch

ons hun weerstand en ontdekken hun eigen

Een kind of jongere gedraagt zich nooit

hulpvraag. Een ontwikkelprogramma kan

klimaat nodig om vooruitgang te boeken.

weg. Veel aandacht besteden we aan de

‘zomaar’ lastig. We kijken altijd naar de

bestaan uit (hulp bij) opvoeding, behandeling

Bijvoorbeeld in een zorggezin of behandel-

‘match’ tussen het gezin en de hulpverlener,

redenen van het gedrag en bedenken een

en/of talentontwikkeling. Door onze brede

groep. Dat kan nodig zijn om de ontwikkeling

omdat die mede het succes bepaalt.

aanpak die écht werkt. Bijzonder Jeugdwerk

expertise kunnen we snel schakelen naar

van de jongere weer op gang te brengen,

gelooft dat alle kinderen en jongeren zich

intensievere zorg of juist naar lichtere hulp,

om de ouders te ontlasten of vanwege de

Onze resultaten

kunnen ontwikkelen, hoe ernstig hun situatie

als dat nodig is. Als de oorzaken van het

veiligheid. Samen met het gezin werken we

Bijzonder Jeugdwerk heeft tevreden cliënten

ook is. Ook coachen we ouders om hun kind

gedrag nog onvoldoende helder zijn, wordt

aan een spoedige terugkeer naar huis en bij

en bereikt al jaren goede resultaten.

met vertrouwen op te voeden, geholpen

eerst specialistische diagnostiek aangeboden.

jong-volwassenen richting zelfstandigheid.

Jongeren die bij ons de hulp afronden,

door mensen in hun omgeving. Wij willen

We zijn er ook voor jongeren die door allerlei

hebben goede vooruitzichten op het gebied

dat iedereen samenwerkt aan een positieve

omstandigheden nergens kunnen wonen.

van wonen, onderwijs, werk, vrije tijd, sociale

toekomst voor het kind/de jongere. De regie

Wij bieden hen een gezinsvervangend verblijf

contacten en gezondheid. We werken met

over het eigen leven blijft zoveel mogelijk bij

waarin de jongere zich veilig en vertrouwd

de beste behandelmethoden en zorgen ook

de cliënt en zijn netwerk.

kan ontwikkelen naar volwassenheid.

voor wetenschappelijke onderbouwing in

Hulpvraag centraal

Wij geven niet op

zijn niet snel tevreden en blijven de kwali-

Onze hulp begint altijd met de hulpvraag.

Bijzonder Jeugdwerk beschikt over deskun-

teit van zorg verbeteren. Dat doen we met

Wat wil de jongere en wat wil het gezin be-

dige en betrokken professionals, die gespeci-

behulp van onze actieve jongerenraad en

reiken? Dat is de basis voor succes. De cliënt

aliseerd zijn in complexe gedragsproblemen.

de expertise van onze moederorganisatie de

Onze hulpverleners pakken door en geven

CONRISQ groep. Samen maken we de zorg

samenwerking met universiteiten. Maar we

krijgt een ontwikkelprogramma aangeboden

Onze unieke 3 in 1 aanpak

beter.

