
JEUGDZORG DICHTBIJ
Jongeren die hulp nodig hebben, wil je het liefst dicht bij huis helpen. 
Snel, persoonlijk en laagdrempelig. Binnen de huidige jeugdzorg lukt dat niet altijd. 
In de ZorgRegio Midden-IJssel/Oost-Veluwe zoeken we daarom naar vernieuwende 
manieren om jongeren en hun omgeving te ondersteunen. Met verfrissende methodes 
boeken we mooie resultaten. Neem de proef op de som en kies een van deze routes.

Met deze 

16 METHODES 
groeien kinderen 

zo ‘thuis’ 
mogelijk op

Onderwijs & 
Jeugdhulp
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Jeugdhulp in de school
VOOR BASISSCHOOLLEERLINGEN DIE ZICH EVEN NIET ZO HAPPY VOELEN

DOOR DE GEMEENTEN ZUTPHEN, BRUMMEN EN LOCHEM 

IN DE BOVENSTAANDE GEMEENTEN

Als er zorg is over de ontwikkeling van een kind is ambulante 

hulp lang niet altijd nodig. Bij ‘Jeugdhulp in de school’ is een 

jeugdhulpverlener op school om ouders, leraren of de leerling 

ondersteuning en advies te geven. Dat leidt tot een sterker 

pedagogisch klimaat waarin kinderen stevig leren staan.

De aanpak helpt bij het normaliseren: in 80% van de 
gevallen was geen hulp van de gemeente nodig.

Onderwijs en Jeugdzorg 
Apeldoorn (OJA!)

VOOR GEZINNEN, JEUGDIGEN EN SCHOLEN DIE STEUN NODIG HEBBEN

DOOR CJG APELDOORN | SWV PASSEND ONDERWIJS | SO- EN SBO-SCHOLEN | 

EMMASCHOOL | CORTENBOSCH

IN DE GEMEENTE APELDOORN

Als er opgroei- of opvoedvragen zijn rond een kind, speelt dit 

vaak zowel thuis als op school. Dan is het fijn als je die vragen 

ook sámen kunt oppakken. De medewerkers van OJA! 

geven thuis én op school ondersteuning. Daarmee zorgen ze 

ook voor meer verbinding tussen beide gebieden. Zo krijgen 

ouders en kinderen snel passende, integrale hulp.

School, ouders en OJA! creëren samen een 
omgeving waarin de jeugdige zo goed mogelijk 
tot ontwikkeling komt.
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IK BEN OP 
ZOEK NAAR:

Gezinsgerichte 
(jeugd)zorg

VOOR MENSEN MET EEN RELATIEVRAAG

DOOR STIMENZ | IN DE GEMEENTE APELDOORN
Relatiedesk
‘Ik heb vaak ruzie met mijn partner, wat kan ik daaraan doen?’ 

‘Hoe zorg ik dat onze scheiding goed verloopt?’ In relaties kun 

je op lastige vragen stuiten. Bij de Relatiedesk krijgen mensen 

laagdrempelig relatieadvies. Daardoor komen ouders én 

kinderen minder snel in de knel.

50% kan zelf verder na een relatieadviesgesprek, 50% 
wordt doorverwezen naar een therapeut.

Verbindend opvoeden
VOOR GEZINNEN WAAR UITHUISPLAATSING DREIGT

DOOR CJG APELDOORN | CURESS | PACTUM | PJG

IN DE GEMEENTE APELDOORN

Soms staan ouders machteloos tegenover een kind. En soms 

heeft een kind zulk destructief gedrag dat thuis wonen eigenlijk 

niet langer kan. De pilot Verbindend Opvoeden springt in op deze 

situatie. In korte tijd worden ouders intensief getraind om de 

negatieve spiraal te doorbreken.

Van de gezinnen die meededen aan de pilot is geen enkel 
kind uit huis geplaatst.

VOOR KINDEREN DIE PLEEGZORG NODIG HEBBEN

DOOR PACTUM | IN DE HELE ZORGREGIO

Er is een chronisch tekort aan pleegouders. Meer dan eens lukt het 

niet om een geschikt pleeggezin voor een kind te vinden. Pactum kiest 

daarom voor een nieuwe route: het werven van potentiële pleegouders 

door het profiel van een kind te delen. Dat levert verrassend goede 

matches op.

80% van de plaatsingen is deeltijdpleegzorg: kinderen 
blijven dus deels thuis wonen.

Pleegzorg 
Dichtbij

VOOR GEZINNEN WAAR UITHUISPLAATSING DREIGT

DOOR PACTUM | JEUGD GGZ | IN DE HELE ZORGREGIO

Uithuisplaatsing wil je koste wat kost voorkomen. Maar wat doe je als 

het echt niet meer gaat? Shelter boekt resultaat met een time-out. In 

een time-outvoorziening in Lochem kan een kind of jongere samen met 

een of meer gezinsleden tot rust komen en werken aan herstel. 

Tijdens de time-out krijgen gezinsleden intensieve begeleiding 
om als gezin weer samen verder te kunnen.

Shelter
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Zorg op maat 
in complexe 
situaties

Geïntegreerde Zorg (GiZ)
VOOR JONGEREN/GEZINNEN MET MULTIPROBLEMATIEK DOOR ENTREA LINDENHOUT | 

TACTUS | GGNET | JEUGD GGZ | PACTUM | PLURYN | KARAKTER | IN DE HELE ZORGREGIO

Bij jongeren of gezinnen met ernstige meervoudige problematiek 

is het vaak nodig om naar het héle systeem te kijken. Binnen 

de GiZ bieden organisaties sámen specialistische jeugdhulp op 

maat. Zo kunnen deze gezinnen zoveel mogelijk in één keer op 

verschillende vlakken geholpen worden.

GiZ kan helpen om uithuisplaatsing te voorkomen of 
jongeren weer ‘thuis’ te laten wonen.

Jeugd
team+

VOOR JONGEREN TOT 18 JAAR MET COMPLEXE PROBLEMATIEK 

DOOR ENTREA LINDENHOUT | TACTUS | GGNET | JEUGD GGZ | 

PACTUM | PLURYN | KARAKTER | IN DE HELE ZORGREGIO

Als er via de ‘standaard’ jeugdzorg geen passende 

hulp te vinden is, springt Jeugdteam+ in. In dit team is kennis 

en kunde uit de breedte van de (jeugd)zorg samengebracht. 

De specialisten geven advies en begeleiding op maat bij 

complexe problematiek – ook als een hulptraject is vastgelopen.

Jeugdteam+ werkt snel en laagdrempelig: 
zonder ingewikkelde intake of wachtlijst.

VOOR (PLEEG)KINDEREN MET COMPLEXE PROBLEMATIEK 

VOOR WIE OPNAME DREIGT IN EEN 24-UURSSETTING EN 

VOOR HUN PLEEGOUDERS 

DOOR TIMON | KARAKTER | IN DE HELE ZORGREGIO

Integrale 
Pleegzorg+

Voor kinderen met complexe problemen lijkt een plek in een 

instelling soms de enige weg. Terwijl ook zij een normaal ‘thuis’ 

verdienen. Integrale Pleegzorg+ zorgt voor speciale begeleiding 

van (pleeg)ouders, zodat zij een kind met psychiatrische 

problemen beter kunnen ondersteunen.

Het streven: een veilig thuis in een (pleeg)gezin, 
voor kinderen met psychiatrische problematiek.
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> Meer weten?
Meer informatie over een van de methodes? Scan de QR-code voor de contactgegevens. Of surf naar zorgregiomijov.nl/actueel/meer-weten. 
In de serie Super Normale Pilots van de podcast Zorgdragers delen professionals hun ervaringen met de verschillende methodes. 
Je beluistert ‘m via Soundcloud.com.

VOOR JONGE KINDEREN MET ONTWIKKELINGSPROBLEMATIEK

DOOR DIKKERTJE DAP KINDEROPVANG | PARTOU | ZOZIJN | 

ENTREA LINDENHOUT

IN DE GEMEENTE ZUTPHEN

BSO+

Sommige kinderen kunnen al vroeg een steuntje in de rug 

gebruiken. Bij BSO+ krijgen ze buitenschoolse opvang met 

passende ondersteuning, dicht bij huis. Met kleinschalige 

groepen en een duidelijke structuur, in een mixgroep van 

kinderen met én zonder ‘plus’, in een groene omgeving.

BSO+ helpt om te normaliseren: er stroomde nog 
niemand door naar de gespecialiseerde opvang.

Vergroten van 
zelfstandigheid 
& veerkracht

ErWelZijnVOOR IEDEREEN DIE EEN INGRIJPEND ‘LIFE EVENT’ MEEMAAKT

DOOR STICHTING ERWELZIJN I.S.M. PARTNERS

IN DE HELE ZORGREGIO

Sociale problematiek is als domino: valt er één steen, dan gaat de 

rest vaak mee. De preventieve aanpak van ErWelZijn wil precies 

dát voorkomen. De sleutel: het signaleren van bepalende life events 

zoals scheiding of ontslag. En vervolgens: laagdrempelige hulp die 

iemand op de been houdt.

ErWelZijn voorkomt opvolgende problematiek. 
Dat betekent: minder leed en minder kosten.

TeamED VOOR JONGEREN/JONGVOLWASSENEN VAN 12-30 JAAR DIE 

STEUN NODIG HEBBEN | DOOR TEAMED | IN DE HELE ZORGREGIO

Wie voelt jou beter aan dan iemand die iets dergelijks 

heeft meegemaakt? Vanuit eigen ervaring geven de ED’s 

(ervaringsdeskundigen) de ideale ondersteuning aan jongeren en 

jongvolwassenen. Ze zijn er zolang het voor een jongere nodig is. 

Ze helpen hen op de manier die ze zelf destijds gemist hebben.

Nu al profiteren bijna 100 jongeren per jaar van de 
aanpak van TeamED.

Move it!VOOR JONGEREN VAN 14-23 JAAR | DOOR DE GEMEENTE HEERDE 

IN DE GEMEENTE HEERDE

Sommige jongeren hebben moeite om een levensritme en een daginvulling te vinden. 

Bij Move it! gaan ze samen sporten. Binnen een vaste, veilige groep en onder begeleiding 

van een gezinscoach. Ze ontdekken hoe leuk het is om samen in beweging te komen en 

anderen te ontmoeten, waardoor ze meteen ook aan hun sociale vaardigheden werken.

Move It! motiveert jongeren om hun leefgedrag positief te veranderen 
en gezonde keuzes te maken.

VOOR OUDERS | DOOR DE GEMEENTEN ZUTPHEN, LOCHEM, 

HEERDE, BRUMMEN | YUNIO | SCHOLEN & ONTMOETINGS-

PLAATSEN | OUDERS | IN DE BOVENSTAANDE GEMEENTEN

Hoe fijn is het om als moeder of vader je verhaal te kunnen delen met 

andere ouders? Om elkaar te kunnen helpen en steun te vinden bij 

elkaar? #OPLADERS is een beweging van ouders die er voor elkaar zijn. 

Laagdrempelig, toegankelijk en dichtbij: omdat het normaal is om naar 

elkaar om te zien.

#OPLADERS helpt om het sociaal netwerk van ouders 
te versterken, zodat ze niet alleen staan.

#OPLADERS

VOOR JONGEREN (18-23 JAAR) OP WEG NAAR ZELFSTANDIGHEID

DOOR STIMENZ | IN DE GEMEENTE APELDOORN

Voor sommige jongeren is de stap naar zelfstandig wonen te groot. Bij 

Een Eigen Plek vinden ze een unieke tussenvorm: een eigen kamer in een 

woonhuis met andere jongeren. Er is een vaste hoofdbewoner die zorgt 

voor structuur – en elke jongere heeft een eigen coach.

Het netwerk van hoofdbewoner, medebewoners en vrijwilligers 
voorkomt inzet van zwaardere zorg.

Een Eigen 
Plek
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Deze experts uit de regio 
helpen je verder
Bij complexere problematiek kan het helpen 
om even pas op de plaats te maken en met 
specialisten te kijken wat de beste weg vooruit is. 
Dat kan op de volgende manieren:
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Onvoorwaardelijk Wonen
VOOR JONGEREN MET ERNSTIGE GEDRAGSPROBLEMEN DOOR PACTUM | KARAKTER | 

ENTREA LINDENHOUT | IN NIJMEGEN EN ARNHEM, VOOR DE HELE ZORGREGIO

Telkens wisselen van instelling: je moet er niet aan denken. Toch is dit 

de realiteit voor veel jongeren met ernstige gedragsproblemen en 

bijvoorbeeld autisme. Op de locaties van Onvoorwaardelijk Wonen 

vinden ze een kleinschalige woongroep waar ze kunnen blijven, 

met passende begeleiding.

In de langdurige woonvorm kunnen jongeren rust vinden 
en bouwen aan hun zelfvertrouwen.

>>>

> JEUGDBESCHERMINGSTAFEL (JBT)
… overlegt als er ernstige zorgen zijn over de 
veiligheid en ontwikkeling van een kind

De JBT gaat als onafhankelijke partij met ouders, jongeren en de 

hulpverlening in gesprek. Het doel: een besluit nemen dat recht doet 

aan de situatie van een kind. Er wordt gekeken of een onderzoek 

door de Raad voor de Kinderbescherming noodzakelijk is, of dat er 

nog opties zijn voor hulpverlening in het ‘vrijwillig kader’.

> REGIONAAL EXPERTTEAM (RET)
… helpt bij vastgelopen zorgtrajecten

In complexe probleemsituaties loopt de hulp aan een gezin of 

jongere soms vast. Dan kun je het Regionaal Expertteam (RET) 

inschakelen voor consultatie en advies. Je kunt ook – op korte termijn 

– samen met de betrokkenen om tafel voor een overleg. Het team 

laat niet los voordat er een passende en duurzame oplossing 

gevonden is.

>  BOVENREGIONAAL EXPERTISENETWERK
GELDERLAND (BOEG)
… geeft advies en ontwikkelt nieuw zorgaanbod

Voor sommige problemen bestaat nog geen passende zorg. 

Het BOEG zoekt ‘Gelderland-breed’ naar antwoorden op complexe 

zorgvragen. Je kunt de experts van BOEG inschakelen om mee te 

denken over de situatie van een jongere en om mee te bouwen aan 

nieuwe vormen van jeugdzorg.


