JEUGDZORGPLUS
ZO KORT ALS MOGELIJK,
ZO INTENSIEF ALS NOODZAKELIJK

De Hoenderloo Groep is door de overheid
aangewezen als instelling voor gesloten
jeugdzorg. Op onze locatie Kop van Deelen
behandelen we jongeren met een machtiging
voor gesloten jeugdzorg, afgegeven door
de rechter. Het betreft jongens en meisjes
die dusdanig ernstige (gedrags)problemen
hebben, dat de rechter van mening is dat
er ingegrepen moet worden en behandeling
noodzakelijk is.
De Hoenderloo Groep beschikt over de
faciliteiten én expertise, die nodig zijn om
deze jongeren adequaat te behandelen. Van
een korte opname en snelle terugkeer naar
huis tot zo nodig zeer intensieve zorg. Doel
is altijd om jongeren in staat te stellen hun
gedrag en houding zodanig om te buigen, dat
ze op een positieve manier mee kunnen doen
in de samenleving. Net als de open jeugdzorg
is ook de JeugdzorgPlus van De Hoenderloo
Groep landelijk werkend. In deze folder leest u
meer over onze visie en aanpak.

JEUGDZORGPlus
De Hoenderloo Groep kiest er, net als de
andere aanbieders van gesloten jeugdzorg,
bewust voor om niet te spreken van ‘gesloten
jeugdzorg’, maar van JeugdzorgPlus. Wij
geloven niet in tralies. Wél in een omgeving
die jongeren houvast, veiligheid, onder
steuning en experimenteerruimte biedt.
Daarin kunnen ze zichzelf op een andere
manier tegenkomen en nieuwe vaardigheden
ontwikkelen.

LOCATIE
De Kop van Deelen ligt aan de rand van de
Hoge Veluwe. De monumentale panden op het
terrein zijn omgebouwd tot behandelgroepen
voor jongeren. Het complex is omsloten door
een natuurlijke barrière van bossen, herten,
wilde zwijnen en op acht kilometer afstand
van de eerste bushalte. Ver van negatieve
invloeden, prikkelarm en veilig.

STRUCTUUR VAN VEILIGHEID
EN DUIDELIJKHEID

ONTDEKKEN:
nieuwe kanten van jezelf,
nieuwe kansen voor jezelf.

Veiligheid en duidelijkheid zijn belangrijk
op de Kop van Deelen. Regels zijn regels
en afspraak is afspraak. Wij zijn hierin
betrouwbaar. Wij streven ernaar dat jongeren
regels en afspraken als ondersteunend gaan
ervaren.

BEPERKENDE MAATREGELEN
Soms is het nodig om beperkende
maatregelen in te zetten bij de behandeling.
De Jeugdwet biedt hiertoe mogelijkheden.
Beperkende maatregelen worden alleen
toegepast als dat écht nodig is. Jongeren en
hun ouders worden hierover geïnformeerd.
De maatregelen staan vermeld in het
individuele trajectplan van de jongere.

TRAJECTEN
De Hoenderloo Groep denkt en werkt in
behandeltrajecten. Een traject is zo kort als
mogelijk en zo intensief als noodzakelijk.
Meteen na plaatsing bespreken we
met de jongere en zijn/haar ouders of
wettelijk vertegenwoordiger naar welk
toekomstperspectief we gaan werken.
De Hoenderloo Groep beschikt over een
eigen afdeling Diagnostiek. Wanneer er nog
onduidelijkheden zijn in het beeld van de
jongere, is aanvullend onderzoek mogelijk.
Meisjes en jongens worden doorgaans in
gescheiden groepen behandeld. Naast
behandeling en onderwijs bieden we jongeren
diverse vrijetijdsactiviteiten. De verblijfsduur
op de Kop van Deelen is gemiddeld drie tot
zes maanden. Zodra de jongere kan omgaan
met de benodigde verantwoordelijkheden en
beperkende maatregelen niet meer nodig
zijn, kijken we naar een passend vervolg.

UNIEKE SAMENWERKING MET
OPEN JEUGDZORG
Soms is het beter dat een traject wordt
voortgezet binnen een voorziening voor open
jeugdzorg. De nauwe samenwerking met
open jeugdzorg van De Hoenderloo Groep
is hierin uniek. De open jeugdzorg van De
Hoenderloo Groep kenmerkt zich door een
zeer sterk orthopedagogisch klimaat. Het
op de Kop van Deelen ingezette traject kan
daardoor naadloos worden voortgezet in de
open omgeving. Therapie en onderwijs gaan
ononderbroken door. Andersom is het ook
mogelijk om zorg snel op te schalen, als de
situatie daartoe aanleiding geeft.

TERUG NAAR HUIS
Als de situatie het toelaat, kan de
jongere terug naar huis. Dat gaat altijd
in combinatie met een gezinsgerichte
interventie als Multi Systeem Therapie
(MST), Multi Dimensionele Familie Therapie
(MDFT) of gezinsbehandeling. Ook een
combinatie van terugkeer naar huis met
een dag/avondprogramma met onderwijs
en vrije tijd behoort tot de mogelijkheden.
Wordt een jongere van 12 jaar of jonger
rechtstreeks vanuit huis bij ons geplaatst,
dan onderzoeken we direct of we met hulp
van een gezinsgerichte interventie een snelle
terugkeer naar de eigen omgeving mogelijk
kunnen maken.

VOORWAARDELIJKE MACHTIGING
Jongeren met een voorwaardelijke
machtiging, afgegeven door de rechter,
kunnen hun traject in de open jeugdzorg
van De Hoenderloo Groep starten. De nauwe
samenwerking tussen open jeugdzorg en
JeugdzorgPlus van De Hoenderloo Groep
maakt het mogelijk om zorg snel op en
af te schalen. Als het even kan, keert de
jongere terug naar huis. Eventueel met een
integraal dagprogramma van het Hoenderloo
College dat tot in de avond doorloopt. Zo
kan een mogelijke gesloten plaatsing worden
voorkomen.

JONGEREN MET LVB

GESPECIALISEERD ONDERWIJS

Jongeren met een licht verstandelijke
beperking (LVB) en een rechterlijke
machtiging kunnen op de Kop van Deelen
terecht in een gespecialiseerde (gemengde)
behandelgroep. Daarnaast is er ook een open
observatie/diagnostiekgroep op het terrein. Is
hun machtiging verlopen, dan kunnen LVBjongeren doorstromen naar Plurynlocatie De
Beele in Voorst. Daar werken we toe naar een
passend vervolg. De teams die de behandeling
van LVB-jongeren op de Kop van Deelen
verzorgen, vinden hun oorsprong bij De
Beele en krijgen vanuit hier continu voeding.
De Beele is een vooraanstaand landelijk
specialist in de behandeling van LVB-jongeren
(waaronder LVB-jongeren met een sterke
gedragsstoornis, JSGLVB).

Het Hoenderloo College verzorgt op de
Kop van Deelen gespecialiseerd onderwijs.
Bijna alle leerlingen hebben een grote
leerachterstand. De school stelt voor elke
leerling een individueel traject samen, dat
start met het vaststellen van een reëel
perspectief. Vanaf het begin volgen jongeren
theorie- en praktijklessen, projecten,
sport, therapie en training. Er is een nauwe
samenwerking met behandelspecialisten
en pedagogisch medewerkers van de
behandelgroepen. Dankzij de individuele
benadering en het integrale dagprogramma
krijgen jongeren weer geloof in eigen kunnen
en zin in onderwijs. Doel is leerlingen zo snel
mogelijk te laten instromen in een volwaardig
onderwijsarrangement op de locatie van het
Hoenderloo College in Hoenderloo of elders.

MAATWERK
Soms zijn problemen van jongeren zo groot,
dat zij niet behandeld kunnen worden in
een reguliere behandelgroep. Vanwege hun
gedragsproblematiek en psychiatrische
aandoening vertonen deze jongeren snel fors
risicovol of agressief gedrag, wanneer ze
overvraagd worden. In Smaragd krijgen zij
zeer intensieve, individuele behandeling. Er is
plaats voor jongens en meisjes, met of zonder
licht verstandelijke beperking. De jongeren
beschikken over een eigen leefruimte en
volgen een individueel dagprogramma.
Jongeren kunnen binnen Smaragd ook
onderwijs krijgen, als de stap naar school
op het terrein nog te groot is. Doel van de
intensieve behandeling is zo snel mogelijk
door te stromen naar een vervolgplek.
Voor jongeren zonder machtiging voor een
gesloten plaatsing is er een open variant van
Smaragd op ons terrein in Hoenderloo.

JONGEREN EN OUDERS
CENTRAAL
Beslotenheid van de omgeving speelt
een rol in het succes van de behandeling.
Doorslaggevend is de inzet van alle
hulpverleners om voor iedere jongere
afzonderlijk de juiste maatwerkbehandeling
samen te stellen. Dankzij een individueel
programma voor elke jongere en zijn/haar
ouders (of wettelijk vertegenwoordiger) en
een multidisciplinaire aanpak (één kind, één
plan), slagen we er doorgaans in om jongeren
met een positief gevoel uit te laten stromen.

VERWERKEN, TRAINEN,
ONTWIKKELEN
We beschikken over de expertise en ruimte
om jongeren door middel van therapie
en training trauma’s te leren hanteren en
verwerken. Daarnaast bieden we jongeren
veel kansen om positieve leerervaringen op
te doen, door bijvoorbeeld sport, muziek of
multimedia. Aan de ene kant ter ontspanning:
‘het mag ook wel eens gewoon leuk zijn’.
Maar vooral ook om jongeren hun talenten te
laten ontdekken zodat ze er - nu en straks hun voordeel mee kunnen doen.

KLAAR VOOR DE TOEKOMST
We willen jongeren leren omgaan met
de situatie waaruit ze afkomstig zijn. De
behandeling staat voortdurend in het teken
van bewustwording, zelfinzicht en het
aanreiken van handelingsalternatieven.
In alledaagse situaties laten de jongeren
gedrag zien, dat ze hebben aangeleerd.
Bijvoorbeeld als overlevingsmechanisme of
als ‘kopie’ uit het gezins- of groepssysteem
waarin ze verbleven. Een deel daarvan is
positief inzetbaar, een ander deel belemmert
deelname aan een aanvaardbaar sociaal en
maatschappelijk leven. Met beide gaan we
aan de slag. Het trajectplan staat voorop, de
groep wordt ingezet als middel. Het bewegen
in de groep is belangrijk om je te ontwikkelen,
je staande te leren houden, nieuw gedrag te
oefenen en je dit eigen te maken.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOEK
De Hoenderloo Groep werkt zoveel
mogelijk met evidence based programma’s.
De ontwikkelingen en inzichten staan
natuurlijk niet stil, daarom bieden we
ook practise based interventies aan. Om
resultaten te meten en de methodiek
voortdurend te toetsen, te verbeteren en
te vernieuwen, gaan praktijk en onderzoek
hand in hand. De Hoenderloo Groep beschikt
daarvoor over een eigen afdeling R&D.

Wetenschappers volgen ook samen met
de behandelverantwoordelijke gedrags
wetenschapper, leidinggevenden en andere
professionals, resultaten en maken deze
zichtbaar. De afdeling R&D deelt de resultaten
met interne en externe betrokkenen, zoals
plaatsende instanties of de rechter.

CONTACT
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het klantenbureau,
klantenbureaudhg@pluryn.nl of T 088 - 779 51 45.
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