Boilerplates
Korte versie
De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie die
specialistische 24 uurszorg biedt aan jongeren met complexe gedragsproblemen. In een unieke,
veilige omgeving bieden goed geschoolde, betrokken professionals een programma op maat dat
behandeling, onderwijs en activiteiten aan elkaar verbindt. Door doorlopend de effectiviteit van ons
handelen te evalueren en open te staan voor de mening van jongeren en hen ander gedrag aan te
leren, creëren we samen kansen voor een betere toekomst. Meer informatie:
www.dehoenderloogroep.nl
Uitgebreide versie
De Hoenderloo Groep is een innovatieve organisatie voor Jeugd & Opvoedhulp en Educatie die
specialistische 24 uurszorg biedt aan jongeren met complexe gedragsproblemen. Bij ons worden
meer dan 400 jongeren behandeld in de leeftijd van 10 tot 18 jaar met problemen die variëren van
hyperactiviteit/ADHD tot antisociale problematiek. In een unieke, veilige omgeving bieden wij
jongeren een programma op maat dat behandeling, onderwijs en activiteiten aan elkaar
verbindt. De kwaliteit van onze behandeling verbeteren wij doorlopend. Ondersteund door bewezen
programma’s en nieuwe methodes zetten onze professionals zich in om jongeren een eerlijke kans
te geven. Daarbij gaan we uit van de kracht van jongeren en dagen hen en hun netwerk uit om
actief bij te dragen aan de eigen ontwikkeling. Samen creëren we kansen voor jongeren met het
doel dat zij zich redden in de samenleving.
Voor onze professionals willen wij een inspirerende omgeving zijn, waar zij graag hun talenten
inzetten en zich blijven ontwikkelen. Samen met partners bouwen we aan een kenniscentrum voor
expertiseontwikkeling en het gericht opleiden van professionals in de Jeugdzorg.
Het Hoenderloo College is de leeromgeving waar jongeren hun onderwijstraject vervolgen of
leerachterstanden wegwerken. Op verschillende locaties wordt intensief gewerkt aan leertrajecten
van jongeren met als doel: leren te leren, weer met plezier naar school te gaan en uiteindelijk door
te stromen naar vervolgonderwijs of een geschikte baan.
De onderwijslijnen variëren van primair tot middelbaar onderwijs waarbij we streven naar passend
onderwijs voor iedere jongere.
Niet alleen jongeren die bij De Hoenderloo Groep verblijven, maar ook jongeren uit de regio bieden
wij een passend leertraject (dagprogramma). Dit doen we door maximaal tegemoet te komen aan
de droom van de individuele jongere. Samen (jongere, begeleider en leerkracht) maken we het
leren zo aantrekkelijk mogelijk.
Vanuit de overtuiging dat zorg nooit straf is, behandelen we vastgelopen jongeren in een veilige
omgeving. Sinds 2008 is het mogelijk jongeren in de gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus) te
behandelen. JeugdzorgPlus wil jongeren zo kort als kan en zo intensief als nodig helpen. Juist als er
sprake is van ernstige gedragsproblemen en de jongere of het gezin in een crisis zit, is er behoefte
aan perspectief. Aan goede opvang, behandeling, onderwijs en zorg.
Voor De Hoenderloo Groep is de locatie Kop van Deelen de plek waar jongeren met een gesloten
machtiging via de rechter terecht kunnen. Het complex is omsloten door een natuurlijke barrière
van een bos met herten, wilde zwijnen en een afstand van acht kilometer tot de eerste bushalte.
Prikkelarm en veilig.
Met haar aanbod wil De Hoenderloo Groep een tijdelijke behandeling bieden aan jongeren die dat
nodig hebben. Het is de bedoeling dat jongeren zo snel mogelijk teruggaan naar de regio van
herkomst.
Meer informatie: www.dehoenderloogroep.nl

