ZIRKOON (schakelgroep)
Algemeen

Behandelgroep (open intensieve jeugdzorg)
24-uurs verblijf
Maximaal 10 jongeren

Duur

Zo kort mogelijk, indicatie maximaal 6 maanden

Doelgroep

Jongens
14-18 jaar
Normaal begaafd
De groep is bedoeld voor jongeren die vanuit de Jeugdzorg Plus
groepen van DHG niet meteen door kunnen stromen naar een
vervolgplaats in de regio vanwege inhoudelijke ofwel
organisatorische redenen. Daarnaast kunnen jeugdigen vanuit de
open behandelgroepen van DHG op indicatie van de betrokken
behandelcoördinator geplaatst worden op Zirkoon, wanneer de
behandeling ernstig stagneert op locatie. De groep is dus voor
interne jeugdigen, die geen gesloten machtiging (meer) nodig
hebben of juist wat meer nodig hebben dan de open jeugdzorg in
Hoenderloo kan bieden.
Daarnaast kunnen in samenspraak met de clusterleider en
behandelcoördinator externe jeugdigen die kortdurende,
intensieve open jeugdzorg behoeven opgenomen worden.

Problematiek

Het betreft een doelgroep met een diversiteit aan problematiek,
zoals oppositionele gedragsstoornis, conduct disorder, ADHD,
autisme spectrum stoornis of psychiatrische problematiek. Op de
voorgrond staan meestal de externaliserende gedragsproblemen.
Daarnaast komen internaliserende gedragsproblemen voor, zoals
depressief en teruggetrokken gedrag. Tevens kunnen problemen
met middelengebruik, trauma en seksueel overschrijdend gedrag
een rol spelen.

Methodieken

Het competentiegericht werken (Ook wel het sociaal
competentiemodel genoemd). De interventies die worden gebruikt
bij competentiegerichte hulpverlening richten zich op het
verminderen van probleemgedrag, op het vergroten van
vaardigheden, op het verlichten of verrijken van taken, op het
versterken van protectieve factoren en het verminderen van (de
invloed van) stressoren en psychopathologie.

Doelen

Bij interne doorstroom vanuit de Jeugdzorg Plus (DHG)
Einddoel:
Verder vormgeven van het trajectplan, waardoor de jeugdige zo
spoedig als mogelijk door kan stromen naar de vervolgvoorziening (in
de regio), namelijk:
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Thuis wonen/pleeggezin/gezinshuis
Zelfstandigheid
Vervolghulpverlening
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ZIRKOON (schakelgroep)
Bij interne doorstroom vanuit de Open Jeugdzorg(DHG)
Einddoel:
Opheffen/verminderen en behandelen van ernstige gedragsproblemen
die de ontwikkeling ernstig belemmeren, zodat opneming binnen de
gesloten jeugdzorg voorkomen kan worden.
Subdoelen
Stabiliseren van gedrag.
Verhelderen van het persoonsbeeld (psychische stoornissen,
mate van cognitieve beperking, protectieve
omgevingsfactoren, protectieve persoonseigenschappen en
stressoren).
In kaart brengen van protectieve en risicofactoren in het
sociaal netwerk van de jongeren.
Vaststellen van een behandeltraject en verhelderen van het
toekomstperspectief.
Formuleren van de benodigde begeleidingsbehoefte. Dit is van
essentieel belang voor behoud van vorderingen in de
behandeling.
Bij externe opname
Einddoel:
Opheffen/verminderen en behandelen van ernstige gedragsproblemen
die de ontwikkeling ernstig belemmeren, zodat opneming binnen de
gesloten jeugdzorg voorkomen kan worden.
Subdoelen:
Stabiliseren van gedrag.
Verhelderen van het persoonsbeeld (psychische stoornissen,
mate van cognitieve beperking, protectieve
omgevingsfactoren, protectieve persoonseigenschappen en
stressoren).
In kaart brengen van protectieve en risicofactoren in het
sociaal netwerk van de jongeren.
Vaststellen van een behandeltraject en verhelderen van het
toekomstperspectief.
Locatie

Terrein van De Hoenderloo Groep, locatie Kop van Deelen.
De terreinvoorziening maakt dat prikkels en invloeden van buitenaf
beheersbaar zijn. Het terrein is open, maar ligt afgelegen en
beslotenheid kan geboden worden in het gebouw en in het maken van
afspraken, het uitvoeren van controles en opbouw in vrijheden en
privileges. School en vrijetijdsactiviteiten worden op hetzelfde terrein
aangeboden.

Aanmelding
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Voor aanmelding: zie aanmeldprocedure
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