BEHANDELAANBOD
MEISJES

behandel
aanbod
meisjes

De Hoenderloo Groep is specialist
in de residentiële behandeling
van jongeren met complexe
problematiek. Als innovatieve
4 milieusvoorziening combineren
we jarenlange ervaring in de
behandeling van meisjes en jongens
met de nieuwste wetenschappelijke
inzichten. Recente onderzoeken
tonen aan dat erkenning van
sekse-specifieke verschillen
de behandeleffectiviteit kan
vergroten. Daarom ontwikkelde
De Hoenderloo Groep een
‘behandelaanbod meisjes’, dat zich
speciaal richt op de behoeften van
meisjes.

lemen op
d ik veel prob
ha
r
e
eg
ro
“V
rs en ik
et mijn oude
school en m
. Ik liep dan
ie
ak agress f
va
e
ep
rd
ee
ag
re
nderloo Gro
g. Bij De Hoe
we
ak
k
va
oo
k
b
oo
ik he
er geworden,
ben ik rustig
en aan te
nz
e
gr
n
beter mij
om
rd
e
le
ge
geven.”
arissa, 15 jaar
M

VOOR WIE?
Het behandelaanbod is bestemd
voor meisjes van 10 tot 18 jaar met
ernstige gedragsproblemen, zowel
intrapsychisch als externaliserend. Bij het
merendeel van de meisjes is sprake van
chronische pedagogische en affectieve
verwaarlozing, mishandeling en/of seksueel
misbruik. Dat kan leiden tot ernstige
hechtingsproblematiek en traumatisering.
De ouders zijn veelal pedagogisch niet
beschikbaar, dan wel onmachtig in de
opvoeding van hun kinderen. Regionale
ambulante en (semi)residentiële
hulpverlening is niet toereikend voor deze
meisjes.
Uitingsvormen van de problematiek op
korte termijn:
■ Oppositioneel, agressief gedrag
■ Onttrekking aan toezicht of interventie
■ Automutilatie en/of suïcidaliteit
■

(Ernstig) middelengebruik

Uitingsvormen van de problematiek op
langere termijn:
■ Tienerzwangerschappen
■	Ernstige psychische problemen in de
(jong)volwassenheid
■ Financiële problemen
■ Huiselijk geweld
■	Herhaald slachtofferschap (revictimisatie)

behandeling
Het doel van behandeling binnen De Hoenderloo Groep is dat de meisjes sociaal-emotioneel
in balans komen en weer kunnen gaan participeren in de maatschappij, op een manier die
past bij hun leeftijd. Om dit doel te bereiken, zet behandeling vooral in op dynamische,
te veranderen factoren. De behandeling op de groep krijgt gefaseerd vorm, waarbij
competentiegericht werken de methodische onderlegger is. Vanuit stabilisatie en diagnostiek
werken we toe naar een uitstroomprofiel voor het meisje: terug naar huis, zelfstandig wonen,
vervolgvoorziening of langdurige zorg.
problematiek
& verwaarlozing
■	Structurele afwijzing door ouders, maar
ook in eerdere hulpverlening
■	Ernstige traumatisering
■	Laag zelfbeeld
■	Verkeerde vrienden
■	Mislukte schoolcarrière
■	Middelenmisbruik
■	Problemen seksualiteit/intimiteit
■	Problematiek ouders
■	Mishandeling

Behandeling
Op de groep
■	Basishouding

medewerkers bestaat uit
vertrouwen, betrouwbaarheid en naast
de jongere blijven staan
■	Sociaal competentiegericht werken
■	Systeemgericht werken
■	Begeleiding bij huiswerk, motiverende
houding ten opzichte van school
■	Vlaggensysteem
Specifieke interventies
■	Psychiater
■	Medicatie
■	Individuele interventies
■	Gezinsinterventies

“Toen ik 13 was, leefde
ik een tijdje op straat
.
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r naar een gesloten
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liep vaak weg. Voelde
me onder druk gezet
en onbegrepen. Bij De
Hoenderloo Groep luis
teren ze naar me.
Daardoor krijg ik zelfv
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Hoenderloo College wil
ik mijn diploma halen,
want ik wil modeontwerp
er worden.”
Daisy, 16 jaar

Aandacht voor het
behandelklimaat
De kwaliteit van de behandelgroep is
van invloed op de effectiviteit van de
behandeling. We streven op alle groepen een
open klimaat na, waarin aandacht is voor
individualiteit en normaliteit, gelijkwaardige
communicatie, respect voor elkaar en
individuele groei. Een open klimaat draagt
bij aan een verhoogde motivatie voor
behandeling bij jongeren, een afname van
agressie, betere empathieontwikkeling,
meer emotionele stabiliteit en daarmee een
positiever behandelresultaat. Reden genoeg
om continu aandacht te hebben voor het
klimaat en dit structureel te monitoren.

meisjesgroepen
Crisis-diagnostiekgroep
De crisis-diagnostiekgroep Magnolia
heeft tot doel helderheid te krijgen
over het persoonsbeeld van het meisje
en de bijkomende begeleidings- en/of
behandelbehoefte. Er wordt gewerkt met
een specialistisch team van pedagogisch
medewerkers, met verschillende opleidingen
en achtergronden, zoals psychomotorische
therapie, psychologie en ergotherapie.
Dit team werkt multidisciplinair samen
met het behandelteam, dat bestaat uit
een psychiater, gedragswetenschapper,
gezinsbehandelaar, vaktherapeut en
diagnosticus. In maximaal drie maanden tijd
wordt aan de hand van handelingsgerichte
diagnostiek duidelijk wie het meisje is en
wat de hulpvraag is. Van daaruit volgt een
advies over de begeleidingsbehoefte van het
meisje (ook op het gebied van onderwijs) en
doorplaatsing binnen De Hoenderloo Groep
of een andere instelling.
Behandelgroepen
Bij de behandelgroepen voor meisjes maken
we onderscheid in open behandelgroepen
en een behandelgroep binnen de kaders van
JeugdzorgPlus:
Aquamarijn
14-18 jaar (JeugdzorgPlus)
Plataan
10-14 jaar
Linde
14-16 jaar
Nova
14-16 jaar
Salix
16-18 jaar
Salix Alba	16-18 jaar (trainingshuis
begeleid wonen)

TRAINING & THERAPIE
Naast de behandeling op de groep kunnen we
specifieke interventies voor het individuele
meisje en het gezin inzetten. De Hoenderloo
Groep biedt een breed scala aan (GGZ-)
interventies voor meisjes, waaronder
Girls’ Talk, Body Talk, Girls’ Choice, EMDR,
emotieregulatietherapie, cognitieve
gedragstherapie en diverse vaktherapieën.

heeft een breed onderwijsaanbod
met opleidingsrichtingen als handel &
administratie, zorg & welzijn, consumptief,
maar ook een beautysalon en een kapsalon.
Alle opleidingen kunnen worden afgesloten
met een officieel diploma of erkend
certificaat. Daarmee biedt het Hoenderloo
College meisjes een nieuw perspectief op
vervolgonderwijs of werk.

ONDERWIJS

VRIJE TIJD

Meisjes die bij De Hoenderloo Groep
verblijven, hebben een dagvullend
programma waarin behandeling, onderwijs
en vrijetijdsactiviteiten samenkomen. Zij
volgen onderwijs op het Hoenderloo College,
dat afdelingen heeft voor VSO onderbouw en
VSO bovenbouw. Het Hoenderloo College

De afdeling Vrije Tijd houdt sterk rekening
met de interesses van meisjes en heeft een
specifiek aanbod gerealiseerd. Denk aan
Zumbalessen, een nagelstudio, fotoshoots
en evenementen als Hoenderloo’s Next Top
Model.
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Contact
Heeft u vragen over het behandelaanbod van
De Hoenderloo Groep voor meisjes? Of wilt u meer
weten over aanmelden? Neem dan contact op met
ons Klantenbureau via T 055 – 527 53 45
of klantenbureaudhg@pluryn.nl

De Hoenderloo Groep is een
innovatieve organisatie voor
24 uurszorg aan jongeren met
complexe gedragsproblemen.
In een veilige omgeving bieden
betrokken professionals een
programma op maat dat (GGZ-)
behandeling, onderwijs en
vrijetijdsactiviteiten aan elkaar
verbindt. Door jongeren een stem
te geven en ander gedrag aan te
leren, creëren we met hen nieuwe
kansen op een betere toekomst.
Als gerenommeerde instelling
voor Jeugd & Opvoedhulp en
Educatie voeren we bewezen
programma’s effectief uit.
Daarnaast ontwikkelen we nieuwe
methodes om jongeren en hun
gezin een eerlijke kans te geven.
In deze folder leest u meer
over het aanbod van De
Hoenderloo Groep voor meisjes.
Op www.dehoenderloogroep.nl
is onder ‘Behandelaanbod’ meer
gedetailleerde informatie te
vinden over het aanbod voor
meisjes.

7350 AB HOENDERLOO
T 055 - 378 88 00
E INFO@PLURYN.NL
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WWW.DEHOENDERLOOGROEP.NL

DHG is onderdeel van pluryn
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