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GEZINSGROEPEN

BEHANDELING IN DE VEILIGE
CONTEXT VAN EEN GEZIN

DE GEZINSGROEPEN VAN
DE HOENDERLOO GROEP
Wonen in de veilige context van een gezin en tegelijkertijd profiteren van alle
voorzieningen op het terrein. Dat is het unieke aanbod van de gezinsgroepen van De
Hoenderloo Groep voor jongeren met complexe zorgvragen.

PROFESSIONELE OPVOEDERS
Naast leefgroepen kent De Hoenderloo Groep ook gezinsgroepen op de terreinlocatie in Hoenderloo.
In een gezinsgroep wonen gemiddeld vijf jongens en meiden van verschillende leeftijden en met
uiteenlopende problematieken. Hun overeenkomst is dat ze behoefte hebben aan rust, regelmaat,
structuur en veiligheid. Daarvoor zorgen de gezinsgroepouders. Dat zijn twee professionele
opvoeders met ruime ervaring in de opvoeding en behandeling van jongeren met gedragsproblemen.
Zij kunnen in hun werk altijd terugvallen op de kennis van behandelaars en therapeuten van
De Hoenderloo Groep.

OP WEG NAAR VOLWASSENHEID
Gezamenlijk doel van alle gezinsgroepouders is om jongeren op een goede manier
richting volwassenheid te begeleiden. Dat doen ze door het vergroten van vaardigheden
op allerlei gebied, zoals zelfstandigheid en zelfredzaamheid, sociale vaardigheden en
egoversterking. Jongeren krijgen huishoudelijke taken en leren omgaan met financiën en
vrijetijdsbesteding. Ook leren ze rekening te houden met elkaar. Een voorwaarde voor het
wonen in een gezinsgroep is wel dat de jongere in staat is enige relationele binding met
volwassenen aan te gaan.
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INDIVIDUEEL BEHANDELPLAN
Jongeren die nieuw binnenkomen bij De Hoenderloo Groep hebben allemaal een consult bij de
kinder- en jeugdpsychiater. Ook voeren we een systeemanalyse uit. Alle opgedane informatie
mondt uit in een individueel behandelplan. Elk half jaar bespreken de gezinsgroepouders, de
jongere en zijn ouders, plaatser, (gezins)voogd of casemanager, behandelcoördinator en het team
Gezinsbehandeling de voortgang. In het gesprek komen ook de verslagen van school en therapie
aan de orde. En we bespreken het perspectief en de prognose (verblijfsduur) van de jongere. Als
het nodig is, stellen we de doelen bij.

OVER DE HOENDERLOO GROEP
De Hoenderloo Groep is een innovatieve
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met complexe gedragsproblemen. In
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