


Wij zijn Jeugdformaat

Jeugdformaat bestaat inmiddels 15 jaar en verleent dag in dag uit 

kwalitatief goede jeugdhulp in de regio Haaglanden. De lokale samen-

leving kennen wij goed. Wij zijn continu in beweging om antwoord te 

geven op de veranderende (hulp)vragen van jongeren en hun ouders. 

Jeugdformaat kijkt niet alleen naar vandaag en morgen, maar ook zo  

ver mogelijk vooruit. We willen de jeugd perspectief bieden op een 

goede toekomst waarin zij alle kansen krijgen. In 2017 hielpen wij  

10400 kinderen en jongeren. 

We doen wat nodig is. Daarbij kijken we naar wat de vraag is. Dat doen we samen met het kind, de 

jongere, hun ouders, het netwerk en samenwerkingspartners. Met elkaar zoeken we naar oplossingen 

voor problemen en zorgen we ervoor dat kinderen, jongeren en hun ouders hun leven weer op de rit 

krijgen. Soms met een beetje hulp in een korte tijd, soms in kleine stappen in een wat langere periode.

We zijn gegroeid
In 2017 hielpen we meer kinderen, jongeren en ouders verder. We hebben nieuwe Jeugdformaat’ers 

aan boord kunnen verwelkomen en zetten ons tegelijkertijd actief in om ontwikkelingen, vernieuwing 

en innovatie toe te passen. Jacolien, Koen, Soufian en Elise vertellen je er meer over hoe zij kinderen, 

jongeren en ouders verder helpen.

IN 2017 

HIELPEN WE

10400
JONGEREN MET

879
MEDEWERKERS EN OUDERS EEN

DE WACHTTIJD TUSSEN

AANMELDING EN START HULP 

HEBBEN WIJ IN 2017 TERUG- 

GEBRACHT NAAR 23 DAGEN

8.2JONGEREN EN OUDERS GEVEN ONS  EEN
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JACOLIEN
Ambulant hulpverlener  

Jeugdteam Wassenaar

Elk gezin heeft zijn eigen verhaal. Als ambulant 

hulpverlener wil ik niet alleen het verhaal van het 

gezin, maar ook het verhaal van ieder gezinslid 

horen. Ik vind het bijzonder dat iedereen op 

zijn eigen manier zich weer openstelt voor mij 

als hulpverlener. De ondersteuning die ik bied 

ziet er door die verschillende verhalen elke keer 

weer anders uit. Soms heeft een gezin genoeg 

aan inzichten en adviezen, soms is er langer en 

intensiever contact nodig om weer verder en 

vooruit te komen. Gedurende het hulptraject vind ik 

het zo belangrijk om iedereen rondom het gezin te 

betrekken. Op die manier kan ik mij verplaatsen in 

wat er speelt en ga ik met de betrokkenen op zoek 

naar wat er nodig is. Met elkaar zorgen we er voor 

dat er weer stappen gemaakt worden. Dat gaat 

niet altijd zo snel als men voor ogen heeft. 

Ik geef dan ook ieder gezin mee dat elke 

stap telt, klein, groot, vooruit en soms 

even een stapje achteruit. Samen 

komen we er.

Elke  
stap telt,  
klein, groot, 
vooruit en 
soms even een 
stapje achteruit.



Lokaal en dichtbij

Wij kennen de lokale samenleving goed en zijn actief in buurten en 

wijken. Samen met organisaties in de regio en daarbuiten werken 

we aan één integraal plan. Kunnen wij een hulp- of zorgvraag niet 

beantwoorden, dan brengen wij kinderen, jongeren en hun ouders  

in contact met iemand die dat wel kan.  
 

Snel de juiste hulp op de juiste plek. Per gemeente zijn de jeugd- en wijkteams anders georganiseerd. 

Een deel van onze collega’s werkt inmiddels direct voor een gemeente en registreert de hulp in 

systemen van de betreffende gemeenten. Anderen worden vanuit Jeugdformaat aangestuurd.  

In 2017 werkten zo’n 100 specialisten in verschillende jeugd- en wijkteams in de regio.

Uit elkaar maar in contact
In mei 2017 opende Kenniscentrum Kind en Scheiding haar deuren. Het Kenniscentrum heeft een 

loketfunctie voor inwoners van gemeenten in de regio Haaglanden. Jaarlijks krijgen tienduizenden 

kinderen te maken met ouders die gaan scheiden. Vaak verloopt een scheiding goed. Soms niet. 

Heb je als kind, ouder, tante, oom, oma vriend of zorgprofessional vragen over een scheiding? Het 

Kenniscentrum Kind en Scheiding is de plek voor antwoorden, advies en hulp bij scheiding. Binnen 

het Kenniscentrum, dat op initiatief van Jeugdformaat en Schoolformaat is opgezet, wordt intensief 

samengewerkt met experts op het gebied van scheiding, waaronder Villa Pinedo, mediators en 

advocaten.

Jeugdformaat biedt ouders die tijdens of na een scheiding echt met de rug naar elkaar toe staan hulp 

in de vorm van Ouderschap Blijft. Ouderschap Blijft bestaat uit bemiddelingsgesprekken in combinatie 

met begeleide omgang. Naast gesprekken met de ouders vinden er ook gesprekken met de kinderen 

plaats. Het doel is te komen tot werkbare afspraken waarbij het kind voorop staat. Want ieder kind 

heeft recht op een onbelast en positief contact met beide ouders. In 2017 werd Ouderschap Blijft  

voor 786 kinderen ingezet.

IN 2017 WERD 

OUDERSCHAP 

BLIJFT VOOR

786
KINDEREN INGEZET

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/ambulante-hulp-in-het-gezin
https://www.kenniscentrumkindenscheiding.nl/
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/ouderschap-blijft
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/ouderschap-blijft
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-bij-echtscheiding/ouderschap-blijft


KOEN
Gedragswetenschapper  

Onderwijs Jeugdzorg

Vanuit Onderwijs Jeugdzorg bied ik, samen  

met mijn collega’s, kortdurende behandeltrajecten 

voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende 

redenen vastlopen of dreigen uit te vallen op 

school. Geen dag en geen gesprek is hetzelfde.  

Het gezin en de omgeving van het kind spelen 

altijd een grote rol in de ontwikkeling, het herstel 

of de instandhouding van de problemen. Soms 

wordt er naar het kind gewezen, die mag met mij 

in gesprek om zijn of haar problemen op te lossen 

omdat de omgeving er last van heeft. Dit terwijl 

gedrag (vaak) ook een uiting is/kan zijn van wat 

er in de omgeving speelt. Ik zie het als mijn taak 

om het kind in bescherming te nemen en de 

omgeving te wijzen op de verantwoordelijkheid 

én ook daar beweging in te krijgen voordat 

we met een traject starten. Keer op keer vind 

ik het interessant om samen met kinderen, 

jongeren en hun ouders te puzzelen en inzicht 

te krijgen in hun problemen. Het begrijpen 

van en vinden van aanwijsbare factoren is 

belangrijk voordat je samen aan de slag gaat 

om doelen te realiseren. Vaak zie ik in een 

relatief korte periode zichtbare veranderingen.

In complexe situaties kun je in korte tijd niet alle 

problemen aanpakken. Juist dan sta ik stil bij de 

kleine successen. Ik haal mijn energie uit het 

motiveren van jongeren die eigenlijk niet op mij 

zitten te wachten of zelf weinig probleeminzicht 

hebben. Als ik die ‘gasten’ toch meekrijg, voelt 

dat als een mooie overwinning.

Pas als je  
het probleem  
vindt en begrijpt 
kun je samen 
doelen bereiken.



Jong beginnen is later winnen

Soms kunnen (jonge) kinderen moeilijk met anderen omgaan, hebben 

ze emotionele problemen of hebben ze moeite met luisteren. Deze 

problemen worden steeds vaker in een vroeg stadium (h)erkend.

Jeugdformaat heeft specialistische integrale programma’s die op maat, als het kan thuis én altijd 

samen met ouders/verzorgers worden toegepast. Ook worden ze ingezet op kinderdagverblijf, 

speelzaal, school of sportclub op locatie. Voor de (aller)kleinsten bieden we hulp in samenwerking  

met DAK Kindercentra en Okidoki. In 2017 hebben we 593 kinderen en hun ouders geholpen met  

een daghulpprogramma. In combinatie met opvang zijn er 130 kinderen en ouders geholpen.

Onderwijs Jeugdzorg
In de pubertijd zijn sommige jongeren meer dan normaal aan het piekeren, somber, snel boos,  

stil of verdrietig. Hij of zij loopt hierdoor vast op school. Psychische klachten of moeilijke situaties, 

zoals een scheiding of pestgedrag kunnen de oorzaak zijn. Onderwijs Jeugdzorg biedt snelle, 

laagdrempelige en kortdurende behandelingen, waardoor verder vastlopen en schooluitval wordt 

voorkomen. De gedragswetenschappers van Onderwijs Jeugdzorg hielpen 643 jongeren in 2017.

MET ONDERWIJS

JEUGDZORG

HIELPEN WE

643
JONGEREN

130
DAGHULP

PROGRAMMA’S

IN COMBINATIE 

MET OPVANG

593
DAGHULP 

PROGRAMMA’S

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/daghulp
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/onderwijs-jeugdzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/onderwijs-jeugdzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/onderwijs-jeugdzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-op-school-en-kinderdagverblijf/daghulp


SOUFIAN
Ambulant hulpverlener 

IAT

In mijn werk binnen het IAT kom ik vaak gezinnen 

met meerdere problemen tegen. Denk aan school-

verzuim, schulden, verslaving, (v)echtscheiding, 

weinig structuur en regelmaat. Vaak kregen ze 

eerder hulp, maar dat bracht hen niet wat ze nodig 

hadden. De intensieve samenwerking met mijn 

collega’s van de andere organisaties is daarom echt 

van toegevoegde waarde. We pakken meerdere 

problemen tegelijkertijd aan en helpen een gezin  

zo verder. Over toegevoegde waarde gesproken;

IAT werkt met de JIM-aanpak, dat vind ik super.  

JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor. 

Eerst samen met de cliënt op zoek naar 

een JIM en dan concrete afspraken 

maken over wat we gaan doen. De JIM 

kent het gezin meestal veel langer dan 

wij en spreekt vaak dezelfde taal als het 

gezin. De ervaringen en adviezen van 

de JIM gebundeld met onze expertise, 

dat werkt echt! Onlangs werkte ik met 

een gezin waarvan een jongere zichzelf 

in gevaarlijke situaties bracht. Een JIM, 

gesteund door ons, wist de jongere  

echt te bereiken en met effect. Ik wil 

hiermee zeggen dat je naast de cliënt, 

zijn of haar netwerk en de JIM moet 

gaan staan. Het antwoord ligt niet 

altijd voor het oprapen. Dat vraagt 

geduld en flexibiliteit. Vaak vinden we 

het antwoord. Soms lukt dat niet. Er 

zijn dan anderen nodig om een gezin 

verder te helpen. Als dat zo is, durf dan 

afscheid te nemen als je van jezelf weet 

dat je alles hebt geprobeerd wat er in je 

macht ligt.

Zij leren en wij 
leren. Naast 
elkaar staan  
is belangrijk.

https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/integraal-ambulant-team-werkt-met-jim
https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/integraal-ambulant-team-werkt-met-jim
https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/integraal-ambulant-team-werkt-met-jim


Een veilig thuis in eigen huis

Niet iedereen staat even stevig in zijn schoenen. Het is soms knap 

lastig om problemen zelfstandig op te lossen. Onze hulpverleners 

ondersteunen en begeleiden gezinnen en jongeren bij de uitdagingen 

die zij dagelijks ondervinden. 

Jeugdformaat wil kinderen, jongeren en hun ouders verder helpen zodat ze als gezin met elkaar en 

zelf op school verder kunnen. Wij zetten alles op alles: eenvoudig waar mogelijk, grensverleggend 

waar nodig. Daarbij is het uitgangspunt: (school)uitval en uithuisplaatsing voorkomen. Jeugdformaat 

verleent de hulp als het kan thuis en in samenwerking met andere hulp- en zorgorganisaties. Onze 

specialistische ambulante programma’s sluiten aan op de lokale structuren van het Centrum voor 

Jeugd en Gezin, wijk- of jeugdteams en het onderwijs. In 2017 bood Jeugdformaat 2.781 keer een 

specialistisch ambulant programma. Daarnaast hebben we 669 keer Ambulante Spoedhulp geboden 

bij spoed- en crisissituaties in gezinnen.

Voorkomen uithuisplaatsing
Soms lopen de problemen in een gezin zo hoog op, dat uithuisplaatsing van een kind of meerdere 

kinderen de enige oplossing lijkt. Wij kijken graag verder en voorkomen uithuisplaatsing. Binnen de 

hulpvorm Voorkomen Uithuisplaatsing (VUHP) gaan onze hulpverleners samen met het gezin en  

hun netwerk aan de slag om snel de veiligheid te herstellen. De hulp is praktisch en intensief. 

Integraal Ambulant Team
In het Integraal Ambulant Team (IAT) werkt Jeugdformaat intensief samen met GGZ Delfland en  

Ipse de Bruggen. Gezamenlijk bieden de organisaties integrale specialistische hulp aan gezinnen met 

ernstige meervoudige problematiek. Zo kunnen we sneller, beter en effectiever te werk gaan. IAT werd 

in 2017 ingezet in de gemeenten Delft en Westland. In 2017 is het IAT gestart met de toepassing van 

de JIM-methode. JIM staat voor Jouw Ingebrachte Mentor en is een familielid, vriend of bekende 

van de jongere. De keuze van een jongere voor een JIM wordt ondersteund door ouder(s), waarna 

JIM optreedt als ambassadeur van de jongere. JIM is vertrouwenspersoon voor de jongere en zijn 

vertegenwoordiger richting ouder(s) en professionals. In 2017 hebben we samen met ouders, hun 

netwerk en professionals van andere hulp- en zorgorganisaties vanuit VUHP en IAT 615 jongeren  

hulp geboden.

ER ZIJN 669 AMBULANTE 

SPOEDHULP PROGRAMMA’S 

GEBODEN6 6 9

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/hulp-in-het-gezin/voorkomen-uithuisplaatsing
https://iathaaglanden.nl/
https://www.jeugdformaat.nl/nieuws/integraal-ambulant-team-werkt-met-jim


lamp.
Wij innoveren onze jeugdhulp en helpen kinderen, jongeren en hun ouders verder. De veranderende 

wereld vraagt om nieuwe ideeën. Ideeën die in onze organisatie leven en oplossingen die ontstaan  

uit samenwerkingen worden een stap verder gebracht in lamp, het innovatielab van Jeugdformaat.  

In 2017 heeft lamp 26 ideeën ontvangen. Het grootste deel van deze ideeën is gericht op fitte collega’s 

en fitte cliënten. Een aantal ideeën heeft inmiddels handen en voeten gekregen. Voor cliënten draait 

er een pilot waarin zij een fiets krijgen aangeboden in plaats van een OV-abonnement en er is een 

samenwerking met Decathlon die sportartikelen voor kinderen en jongeren levert om sporten en 

bewegen te stimuleren. Op dit moment worden ideeën rondom fitte collega’s verder uitgewerkt,  

in lijn met de HR-visie van Jeugdformaat.

IDEEËN 

ONTVANGEN2 6

Schoolformaat
Schoolformaat werkt preventief. De schoolmaatschappelijk werkers van Schoolformaat zijn  

voortdurend in gesprek met leerlingen, ouders, onderwijsprofessionals en hulpverleners. Daarin  

zijn zij de schakel tussen de verschillende partijen en onderdeel van de interne zorgstructuur op 

scholen. Problemen kunnen een fijne schooltijd en prestaties in de weg staan. Schoolformaat helpt 

bij het oplossen van die problemen met schoolmaatschappelijk werk en pluscoaching. Daarnaast 

verzorgen de trainers van Schoolformaat trainingen, workshops en themabijeenkomsten voor 

leerlingen en ouders en werken zij aan deskundigheidsbevordering van professionals. In 2017 waren 

wij met 86 professionals actief op zo’n 140 scholen. 4809 leerlingen kregen hulp van Schoolformaat.

SCHOOLFORMAAT HIELP 4809  

LEERLINGEN WAS ACTIEF 

OP 140 SCHOLEN EN GAF  

100 TRAININGEN AAN  

LEERKRACHTEN EN KINDEREN  

140

https://www.jeugdformaat.nl/pagina/lamp
https://www.schoolformaat.nl/
https://www.schoolformaat.nl/


Elise
Pedagogisch medewerker  

logeerhuis

Mijn werk is mooi. Ik kom zoveel verschillende 

jongeren tegen. Jongeren met allemaal hun eigen 

verhaal, hun eigen perspectief en eigen doelen. 

Ieder individu is waardevol en verdient het om 

positieve aandacht te krijgen. Ik zoek daarom 

altijd naar een aanpak die het beste bij hem of 

haar past. Het vinden van de juiste aanpak is soms 

een puzzel, maar dat geeft uitdaging. Jongeren 

die bij Jeugdformaat wonen hebben vaak veel 

meegemaakt. Ik vind het zo knap als zij na het 

vallen weer opstaan en doorgaan. Het is niet niks 

om na tegenslagen de motivatie weer te (her)vinden 

en te werken aan wat zij zelf belangrijk vinden in 

hun eigen leven. Ik voel mij trots als jongeren in 

openheid en eerlijkheid hun twijfels over heftige 

of intieme onderwerpen met mij bespreken en 

ik ze daarmee verder kan helpen. Ik ben open 

en onbevooroordeeld, juist tijdens dat soort 

gesprekken. Het is dapper als een jongere dit 

aandurft en ik hoop dat het hen helpt om, ook  

in de toekomst, emoties en twijfels te delen. 

Soms maak ik mij wel zorgen als een jongere  

zijn of haar leven nog niet op de rit heeft,  

maar al wel bijna 18 wordt. Gelukkig komen  

de meeste jongeren goed terecht, in het 

netwerk, of thuis, maar vaak ook richting 

zelfstandigheid. Het is gaaf om te zien hoe 

jongeren dan groeien.

Diegene die valt  
en weer opstaat  
is zoveel sterker  
dan diegene die 
nooit gevallen is.

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/regulier-logeerhuis


(Even) niet meer thuis

Als een kind niet thuis kan wonen, dan is een (tijdelijk) thuis in een 

ander gezin de beste optie. Pleegzorg is er in alle vormen en maten. 

Pleegouders kunnen uit het netwerk van een kind komen. Denk 

aan een buurvrouw of een opa en oma. Jeugdformaat heeft ook 

eigen pleegouders. Er zijn veel verschillende vormen van pleegzorg, 

weekendpleegzorg, kortdurende pleegzorg, crisispleegzorg of 

langdurige pleegzorg. In alle gevallen geldt, waar mogelijk werken  

we ernaar toe dat een kind weer thuis kan wonen. In 2017 zorgden 

1.056 toegewijde pleegouders voor 1.386 pleegkinderen.

Gezinshuis
Soms zijn (gedrags)problemen bij een kind of jongere zo heftig dat thuis wonen niet meer kan. Als 

problemen ook voor een pleeggezin te heftig zijn, biedt opvang in een gezinshuis uitkomst. Het kind 

of de jongere krijgt daar de beste kansen om zich goed te ontwikkelen. Er is intensieve begeleiding 

van een professional; de gezinshuisouder. In 2017 verbleven 130 jeugdigen in een van onze 34 

gezinshuizen. Ook zijn we gestart met een gezinshuis intensief. Met deze vorm realiseerden we in 

2017 opvang op maat voor jeugdigen voor wie geen ander passend aanbod beschikbaar was.

Logeerhuis
Wij hebben de filosofie dat wonen in een gezin boven wonen in een groep gaat. Toch zien wij dat er 

nog steeds behoefte is aan een plaats waar jongeren tussen de 12 en 18 jaar rustig en veilig kunnen 

bijkomen. We hebben daarom 20 logeerhuizen waar jongens en meisjes tijdelijk wonen. 

Samen met jongeren, hun sociale netwerk en eventuele andere hulpverleners bespreken we hoe we  

problemen kunnen oplossen. Dat doen we in reguliere logeerhuizen, maar we bieden ook intensieve, 

16+ en meidenspecifieke opvang. We zijn er ook in crisissituaties. Waar en hoe lang een jongere ook 

bij ons verblijft, we streven ernaar het leven van de jongere zoveel mogelijk positief in te kleuren 

met school, werk en vrijetijdsbesteding. Met begeleid wonen verkleinen we de stap naar volledige 

zelfstandigheid. In 2017 verbleven er 319 jongeren in een logeerhuis. Daarnaast werd er 162 keer 

gebruik gemaakt van nood- en crisisopvang in onze logeerhuizen.

JONGEREN VERBLEVEN IN ONZE  

REGULIERE, INTENSIEVE, MEIDEN- 

SPECIFIEKE, 16+ EN BEGELEID  

WONEN VOORZIENINGEN

319

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/opvang-en-wonen-in-een-ander-gezin/pleegzorg
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/opvang-en-wonen-in-een-ander-gezin/gezinshuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/regulier-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/intensief-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/logeerhuis-jongeren-16
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/meidenspecifieke-opvang
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/regulier-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/intensief-logeerhuis
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/meidenspecifieke-opvang
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/meidenspecifieke-opvang
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/logeerhuis-jongeren-16
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/begeleid-wonen
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/begeleid-wonen


Een volwaardige plek in de samenleving

In 2016 is Jeugdformaat gestart met de opvang van minderjarige 

statushouders. We hebben het dan over jongeren die zonder ouders 

naar Nederland zijn gekomen. Dat doen wij in opdracht van Stichting 

NIDOS, de wettelijk vertegenwoordiger van deze jongeren. 

Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV’s) worden in kleinschalige voorzieningen, 

verspreid over wijken en buurten in de regio opgevangen. Onze hulp richt zich op het vergroten 

van de zelfredzaamheid met als doel: participatie en integratie in de (soms complexe) Nederlandse 

samenleving. In 2017 begeleidden we 224 jongeren op onze 133 AMV locaties in de gemeenten  

Den Haag, Wassenaar, Delft, Leidschendam-Voorburg en Wassenaar. Om de AMV-jongeren ook  

na hun achttiende jaar te kunnen ondersteunen zorgen we voor een goede overdracht naar 

volwassenzorg. Met een aantal gemeenten zijn er afspraken om de ondersteuning voort te zetten  

vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning.

WE HIELPEN

224
ALLEENSTAANDE 

MINDERJARIGE

VLUCHTELINGEN

(Uit) de gesloten Jeugdzorg
Sommige jongeren hebben ernstige opgroei- of opvoedingsproblemen. Soms speelt een lichte 

verstandelijke beperking ook mee of zijn er psychiatrische problemen. Door deze problemen 

en beperkingen lopen zij vast op verschillende levensgebieden en wordt de ontwikkeling naar 

volwassenheid ernstig beperkt. 

Deze jongeren kunnen terecht bij Schakenbosch, een integraal behandelcentrum JeugdzorgPlus voor 

jongeren van 12 tot 18 jaar. We werken binnen Schakenbosch nauw samen met de Jutters en Ipse de 

Bruggen. Jongeren die vanuit een JeugdzorgPlus instelling terug naar huis, pleeggezin of logeerhuis 

keren, begeleiden we intensief. Samen met de jongere, ouders en hun netwerk kijken we naar de 

toekomst. We helpen ze hun leven weer op de rit te krijgen, zodat ze een volwaardige plek in de 

samenleving hebben.

https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-van-minderjarige-vluchtelingen
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https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-van-minderjarige-vluchtelingen
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https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-van-minderjarige-vluchtelingen
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-in-jeugdzorgplus
https://schakenbosch.nl/
https://www.jeugdformaat.nl/onze-hulp/verblijf-in-een-logeerhuis/opvang-in-jeugdzorgplus
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