Timon helpt kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen bij problemen met opvoeden en opgroeien op weg naar zelfstandigheid en volwassenheid. Timon biedt Ambulante
hulpverlening in de thuissituatie en Pleegzorg. Voor o.a. jongeren met meervoudige problematiek, tienermoeders, meiden met sekse specifieke problematiek en zwerfjongeren
bieden we Jeugdhulp inclusief een behandelsetting en Training bij zelfstandig wonen. Voor jongeren en jonge moeders van 18 jaar en ouder heeft Timon doorlopende zorglijnen in
de vorm van Begeleid Wonen en Timon Woongroepen (Wmo).
Arrangement/
Perceel Jeugdhulp

Zorgvorm

Doelgroep

Problematiek

Hulp

Duur

Financiering

Pleegzorg
opvoedvariant

• 0-18 jr.
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

• Kind of jongere die niet meer thuis kan wonen voor wie
plaatsing binnen een bestandspleeggezin of netwerkgezin passend is

• Begeleiding kind/jongere, pleegouders, biologische ouders,
netwerk, school
• Toewerken naar terugkeer naar huis of begeleiding richting
zelfstandigheid

• Op maat

• Jeugdhulp

• 0-18 jr.
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

• Kind of jongere die niet meer thuis kan wonen voor wie plaatsing binnen
een bestandspleeggezin of netwerkgezin passend is
• Er is sprake van gedragsproblematiek, ontwikkelingsproblematiek of
psychiatrische problematiek bij het kind of de jongere
• Pleegouders hebben hulpvraag in de opvoeding

• Begeleiding kind/jongere, pleegouders, biologische ouders,
netwerk, school
• Toewerken naar terugkeer naar huis of begeleiding richting
zelfstandigheid
• Ambulant specialistische hulpverlening in de thuissituatie en/of
specialistische ggz zorg

• Op maat

• Jeugdhulp

Pleegzorg
Perceel A

(ook in deeltijd)
Perceel A en E

Pleegzorg
behandelvariant
(ook in deeltijd)

Ambulante hulpverlening in thuissituatie
Perceel E

Intensieve Ambulante
Gezinsbegeleiding

• 0-12 jr.
en hun gezin

• Hulpvragen over ontwikkeling en opvoeden

• Individuele, ouder- en gezinsgesprekken

• Ongeveer
8 mnd.

• Jeugdhulp

Perceel E

Signs of Safety (SoS),
veiligheidsaanpak

• 0-18 jr.
en hun gezin

• Bij (signalen van) onveiligheid, zoals kindermishandeling,
huiselijk geweld en emotionele verwaarlozing, waar ouders
nog geen duidelijke hulpvraag hebben

• Signalen onveiligheid worden besproken met alle
gezinsleden, specifieke aanpak voor de kinderen
• Veiligheidsplan wordt opgesteld
• Netwerk belangrijke rol bij uitvoeren en monitoren veiligheidsplan

• Op maat

• Jeugdhulp

Perceel E

Ouderschap na
scheiding

• Gescheiden
ouders van
minderjarige
kinderen

• Complexe echtscheidingsproblematiek
• Het lukt ouders (nog) niet om op eigen kracht met elkaar te overleggen en
te komen tot samenwerking in het ouderschap

• Richt zich op verbeteren van de communicatie tussen
ouders t.b.v. de zorg voor de kinderen
• Gesprekken met beide ouders
• Inclusief huiswerkopdrachten

• 1x p. 2 wk.
• Max. 11
gesprekken

• Jeugdhulp

(vanaf juni 2018)
Perceel E

Verbindend Gezag/
Geweldloos Verzet

• Ouders/
gezagsdragers
van
thuiswonende
pubers

• Pubers die agressief, risicovol of extreem teruggetrokken gedrag vertonen
• De gezagsrelatie tussen ouder(s) en de puber is problematisch

• Groepsaanpak i.c.m. individuele gesprekken
• Herstel in de gezagsrelatie met de jongere
• Leren escalaties te voorkomen of verminderen
• Netwerk wordt betrokken

• +/- 6 mnd.
• Voor- en
natraject
• 8x2uur
groepssessie
• 1-2 gesprekken p.wk.

• Jeugdhulp

Perceel E

Multi Dimensionele
Familie Therapie
(MDFT)

• 13-19 jaar
en hun gezin

• (Beginnende) verslaving, schooluitval, dreigende uithuisplaatsing, afglijden
naar straatgedrag of criminaliteit

• Individuele, ouder- en gezinsgesprekken
• 24/7 bereikbaarheid therapeut
• School en netwerk worden betrokken

• 6 mnd.
• 2-3 gesprekken p.wk.

• Jeugdhulp

Jeugdhulp incl. (klinische) behandelsetting, doorlopende zorglijn naar Training zelfstandig wonen
Perceel B3

Kleinschalig Verblijf
en behandeling,
Jeugdzorgstraatje,
fase 1

• 14 tot 18 jaar,
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

• Jongens en meiden van 14 - 18 jaar met meervoudige problemen
• Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen, gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol en drugs en/of
andere vormen van verslaving
• Er is vaak sprake van schooluitval-/ spijbelen, delinquentie en gezinsproblemen
• Het kan gaan om jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg, een
klinische behandeltraject bij de ggz achter de rug hebben of met de
reclassering in aanraking zijn geweest

• Intensieve 24-uurs behandeling en verblijf
• Indien van toepassing behandeling van ggz en/of lvb
problematiek
• Een competentiegerichte aanpak en continuïteit van
ambulante begeleiding van fase 1 t/m 3
• Begeleiding van het gezin
• Focus op herstel van het ‘gewone’ leven
• Vrijwilligers vormen netwerk van goede buren

• 6 mnd.

• Jeugdhulp

Perceel B3

Kleinschalig Verblijf
en behandeling,
Jeugdzorgstraatje,
fase 2

• 14 tot 18 jaar,
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

Zie boven

• Minder aanwezigheid van professionals
• Begeleiding en leefklimaat gericht op toenemende zelfredzaamheid
• Meer verantwoordelijkheid: o.a. volhouden dagritme,
zelf hulp vragen

• 6 mnd.

• Jeugdhulp

Arrangement/
Perceel Jeugdhulp

Zorgvorm

Doelgroep

Problematiek

Hulp

Duur

Financiering

Jeugdhulp incl. (klinische) behandelsetting, doorlopende zorglijn naar Training zelfstandig wonen
Perceel B3 en C2

Kleinschalig Verblijf
en begeleiding,
Jeugdzorgstraatje,
fase 3

• 16 tot 18 jaar,
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

• Jongens en meiden van 14 - 18 jaar met meervoudige problemen
• Denk aan (een combinatie van) ernstige emotionele problemen,
gedragsproblemen, overmatig tot problematisch gebruik van alcohol
en drugs en/of andere vormen van verslaving
• Er is vaak sprake van schooluitval-/ spijbelen, delinquentie en
gezinsproblemen
• Het kan gaan om jongeren die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg,
een klinische behandeltraject bij de ggz achter de rug hebben of met
de reclassering in aanraking zijn geweest

• Ambulante begeleiding en verblijf in een kleinschalige setting
in de wijk
• Een competentiegerichte aanpak, continuïteit van ambulante
begeleiding van fase 1 t/m 3, gericht op zelfredzaamheid,
training zelfstandig wonen
• Begeleiding van het gezin
• Focus op herstel van het ‘gewone’ leven
• Vrijwilligers vormen netwerk van goede buren
• Doorlopende zorglijn naar 18+ (Wmo)

• 6 mnd.

• Jeugdhulp
• Wmo

Perceel B3

Verblijf en
behandeling
tienermoeders

• Tiener
moeders
van 15 tot 18
jaar,
(of 18+
bij verlengde
jeugdzorg)

• Tienermoeders die niet meer thuis kunnen wonen en behandeling nodig
hebben voor persoonlijke problematiek en/of de hechtingsrelatie tussen
moeder en kind
• Begeleiding is nodig bij het opvoeden van hun kindje
• Het kan o.a. gaan om tienermoeders met ggz- en/of lvbproblematiek, die uitstromen uit de gesloten jeugdzorg of
met de reclassering in aanraking zijn geweest

• Gericht op contact tussen moeder en kind, maar ook doelen
gericht op moeder
• Er wordt o.a. gewerkt aan de hechting tussen moeder en kind,
veiligheid (SoS), opvoedingsvaardigheden, toeleiding naar en/
of behoud van school of werk, financiën etc.
• Tienermoeders wonen in eigen appartement en nemen deel
aan groepstrainingen en gezamenlijke maaltijden
• Begeleiding van het netwerk

• 1,5 jr.

• Jeugdhulp

• Meiden vanaf
14 jaar
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)
• Plaatsing
is mede
afhankelijk
van de
samenstelling
van de groep

• Meiden die niet meer thuis kunnen wonen en behandeling nodig hebben
• Er is vaak sprake van specifieke meidenproblematiek
zoals loverboyproblematiek, seksueel overschrijdend gedrag,
negatief zelfbeeld, automutilatie
• Het kan o.a. gaan om meiden met ggz- en/of lvb-problematiek, die
uitstromen uit de gesloten jeugdzorg of met de reclassering in aanraking
zijn geweest

• Het is een groep alleen voor meiden
• De meiden hebben hun eigen traject en de aanpak is meer
individu-gericht dan groepsgericht
• We waarborgen kwalitatieve zorg voor meisjes die bijv.
slachtoffer zijn van een loverboy
• Doel is goede samenwerking met o.a. politie, Comensha, familie
• Er is aandacht voor het trauma van de meiden
• Hulp is gericht op het maken van gezonde keuzes, het
versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen
• Er wordt toegewerkt naar meer zelfstandigheid
• Methodieken/trainingen: o.a. Merel van Groningen Project
(preventie loverboyproblematiek), Liefde is,
Weerbaarheidstraining, Uit de schaduw van de ander
• Begeleiding van het netwerk

• 1-2 jr.

• Jeugdhulp

Geclusterd Wonen
met begeleiding/
kamertraining,
Jeugdzorgstraatje
fase 3

• Vanaf 16 jaar
(of 18+ bij
verlengde
jeugdzorg)

• (Beginnende) verslaving, schooluitval, schulden, moeite met vasthouden
opleiding/baan
• Zwerfjongeren (dak- of thuisloos)

• Intensieve ambulante begeleiding gericht op zelfredzaamheid
• Een competentiegerichte aanpak
• Begeleiding van het gezin
• Focus op herstel van het ‘gewone’ leven
• Vrijwilligers vormen netwerk van goede buren
• Doorlopende zorglijn naar 18+ (Wmo)

• 6-12 mnd.

• Jeugdhulp

Begeleid Wonen

• (Jong)
volwassenen
vanaf 18 jr.

• Tienermoeders, jonge moeders
• Zwerfjongeren (dak- of thuisloos)
• (Beginnende) verslaving, schulden,
moeite met vasthouden opleiding/baan

• Kleinschalige woonvormen in wijken, eigen appartementje
• Intensieve ambulante begeleiding
• Video Interactiebegeleiding voor jonge moeders
• Vrijwilligers vormen netwerk van goede buren
• Maatjes beschikbaar voor sociale activiteiten,
begeleiding bij opleiding, werk, financiën

• 1-2 jr.
• 1-2
gesprekken
p.wk.
en inloopspreekuur

• Wmo
• MO

Timon Woongroep

• (Jong)
volwassenen
vanaf 18 jr.

• Complexe problematiek, onvoldoende vaardigheden om zich zelfstandig te
handhaven in de maatschappij

• Intensieve ambulante begeleiding bij zelfstandig wonen
• Vrijwilligers vormen netwerk van
goede buren, gezamenlijke activiteiten

• Max. 2 jr.
• 2-4 uur
p.wk.

• Wmo
• MO

(vanaf 1 mei 2018)

Perceel B3

Verblijf en
behandeling meiden
(vanaf 1 mei 2018)

Training zelfstandig wonen, langdurig verblijf
Perceel C2



Voor aanmelden en meer info over onze integrale hulp, bel Timon Toegang tel. 0800-9008 (gratis) of mail toegang@timon.nl
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De Hoop is een christelijke ggz-instelling voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychische problemen en verslavingsproblemen. Poliklinische
zorg, klinische zorg en deeltijdbehandeling behoren tot de mogelijkheden. Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen.
Arrangement/
Perceel Jeugdhulp

Zorgvorm

Doelgroep

Problematiek

Hulp

Duur

Financiering

Ambulante hulpverlening in de thuissituatie
Perceel E

Poliklinische/ambulante
specialistische ggz-zorg

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

• Psychiatrische stoornissen,
waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen,
PTSS, Autisme Spectrum Stoornissen, bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheidsproblematiek, psychotische stoornissen,
impulsbeheersingsproblematiek, eetstoornissen

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
sociotherapie, systeemtherapie, en pedagogische interventies)
conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding

•V
 arieert per
zorgtraject,
conform
richtlijnen
ggz

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet
• Justitie
• Wmo

Perceel E

Poliklinische/ambulante
specialistische ggz-zorg

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

• Misbruik van middelen
(verslaving)

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie,
en pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding

• Varieert per
zorgtraject,
conform
richtlijnen
ggz

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet
• Justitie
• Wmo

Perceel E

Poliklinische/ambulante
specialistische ggz-zorg

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

• Dubbele diagnose
(combinatie verslaving met psychiatrische stoornis)

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie
en pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding

• Varieert per
zorgtraject,
conform
richtlijnen
ggz

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet
• Justitie
• Wmo

Steun, hulp of behandeling
Perceel D

Dagklinische
specialistische ggz-zorg
(Dagbehandeling i.c.m.
onderwijs)

• Jongeren

• Psychiatrische stoornissen,
waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen,
PTSS, Autisme Spectrum Stoornissen, bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheids
problematiek, psychotische stoornissen,
impulsbeheersingsproblematiek, eetstoornissen

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
sociotherapie, systeemtherapie, en pedagogische
interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding
• In combinatie met onderwijs

• Max. 14 wk.

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet

Perceel D

Dagklinische
specialistische ggz-zorg
(Dagbehandeling i.c.m.
onderwijs)

• Jongeren

• Misbruik van middelen
(verslaving)

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie,
en pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding i.c.m. onderwijs

• Max. 14 wk.

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet

Perceel D

Dagklinische
specialistische ggz-zorg
(Dagbehandeling i.c.m.
onderwijs)

• Jongeren

• Dubbele diagnose
(combinatie verslaving met psychiatrische stoornis)

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie, en
pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding i.c.m. onderwijs

• Max. 14 wk.

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet

De Hoop ggz is onderaannemer van Timon
Voor aanmelden en meer info over onze integrale hulp, bel Timon Toegang tel. 0800-9008 (gratis) of mail toegang@timon.nl
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Arrangement/
Perceel Jeugdhulp

Zorgvorm

Doelgroep

Problematiek

Hulp

Duur

Financiering

Jeugdhulp incl. klinische behandelsetting
Perceel B3

Klinische
specialistische
ggz zorg

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

• Psychiatrische stoornissen,
waaronder stemmingsstoornissen, angststoornissen,
PTSS, Autisme Spectrum Stoornissen, bedreigde
persoonlijkheidsontwikkeling en persoonlijkheids
problematiek, psychotische stoornissen,
impulsbeheersingsproblematiek, eetstoornissen

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
sociotherapie, systeemtherapie, en pedagogische interventies)
conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding

• Varieert per
zorgtraject,
conform
richtlijnen ggz
Jeugd max.
14 wk.

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet
• Justitie
• Wmo

Perceel B3

Klinische
specialistische
ggz zorg

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

• Dubbel diagnose
(combinatie verslaving met psychiatrische stoornis)

• Diagnosticering, monitoring, begeleiding en/of behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie,
en pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs
• Evt. met dagbesteding

• Varieert per
zorgtraject,
conform
richtlijnen ggz
Jeugd max.
14 wk.

• Jeugdhulp
• Zorgverzekeringswet
• Justitie
• Wmo

Poliklinische
basis ggz zorg

• Volwassenen

• Bggz problematiek,
waaronder angst, dwangklachten, depressie,
somberheid, burn-out

• Diagnosticering, monitoring, behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
sociotherapie, systeemtherapie, en pedagogische
interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs

• Varieert per
zorgtraject
• Min. 6
max. 12
sessies
(300-750
minuten)

• Zorgverzekeringswet

Poliklinische
basis ggz zorg

• Volwassenen

• Bggz verslavingsproblematiek,
waaronder seksverslaving, gokverslaving, stoppen met
roken

• Diagnosticering, monitoring, behandeling
(psychotherapie, farmacotherapeutische behandeling,
detoxificatie bij verslaving, sociotherapie, systeemtherapie,
en pedagogische interventies) conform ggz richtlijnen
• Individueel en/of groepsgewijs

• Varieert per
zorgtraject
• Min. 6
max. 12
sessies
(300-750
minuten)

• Zorgverzekeringswet

Poliklinische basis ggz zorg

De Hoop ggz is onderaannemer van Timon
Voor aanmelden en meer info over onze integrale hulp, bel Timon Toegang tel. 0800-9008 (gratis) of mail toegang@timon.nl
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Profila Zorg is een landelijk werkende zorginstelling met meer dan 40 jaar ervaring, die zorg en begeleiding biedt aan mensen met een
(verstandelijke) beperking, autismespectrumstoornis en/of psychiatrische problematiek. Daarnaast begeleidt Profila Zorg mensen die
met Justitie in aanraking zijn geweest.
Arrangement/
Perceel Jeugdhulp

Zorgvorm

Doelgroep

Problematiek

Hulp

Duur

Financiering

Ambulante hulpverlening in de thuissituatie
Perceel E

• Gezinsbegeleiding
en behandeling voor
kinderen en/of ouders
met l(vb)-problematiek

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

•V
 erstandelijke beperking (VB)
• Lichte verstandelijke beperking (LVB)
• Psychiatrische problematiek
en/of een autisme aanverwante stoornis
• Van enkelvoudige opvoedproblemen tot
zeer complexe opvoedingssituaties (multiproblem)

• Ondersteuning gezinnen bij diverse opvoedingsproblemen
vanuit verschillende pedagogische interventies
(Hou Vast, psycho educatie, Sociale Vaardigheidstraining,
Signs of Safety, Wonderlijk Gemaakt, Begeleiden met Beelden)
• Interventies zijn gericht op netwerk versterking, zelfregie
en participatie

• 12 mnd.

• Jeugdhulp
• Justitie
• Wmo
• WLZ

Perceel E

• Praktische
ondersteuning
in de thuissituatie

• Kinderen
• Jongeren
• Volwassenen

•V
 erstandelijke beperking (VB)
• Lichte verstandelijke beperking (LVB)

• Intensieve ondersteuning gericht op het stapsgewijs
aanleren van praktische vaardigheden en het vergroten
van competenties
• Het doel is: de zelfredzaamheid van de volwassene en/of
jongere te versterken (zelfstandigheidstraining)

•V
 arieert per
zorgtraject

• Jeugdhulp
• Justitie
• Wmo
• WLZ

Training Zelfstandig Wonen, langdurig verblijf
Perceel C en D

• Kleinschalig Verblijf
en Behandeling

• Jongeren

• Jongeren met een (licht) verstandelijke beperking (LVB)
• Veelal in combinatie met gedragsproblemen

• Kleinschalige woonvorm met 24 uurs begeleiding
• Er is vaak sprake van langdurige ondersteuning
• De jeugdige groeit op in een veilige en stabiele omgeving
en keert, waar mogelijk, terug naar het eigen gezin of
zelfstandig wonen
• Het doel is stabilisatie, het voorkomen van verslechtering
en verdere ontwikkeling van de jongere
• Samen met de ouders en de jongere wordt er zorgvuldig gekeken
naar wat er nodig is, welke vragen er spelen binnen het gezin en
wat optimaal is voor de ontwikkeling van de jongere zodat hij/zij
weer thuis kan wonen
• Het netwerk wordt zoveel als mogelijk betrokken bij het realiseren
van de doelen
• We zoeken actief naar uitbreiding van het netwerk
• Als terugkeer naar het gezin niet mogelijk blijkt, zoeken
we samen naar een nieuwe passende woonvorm zodra
de jongere volwassen wordt, al dan niet met ambulante
ondersteuning

•V
 arieert per
zorgtraject

• Jeugdhulp
• WLZ

Perceel C en D

• Gezinshuizen

• Kinderen
• Jongeren

• Kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar
met een licht verstandelijke beperking en/of
ontwikkelingsproblematiek
• Sommige kinderen en jongeren komen uit
een onveilige (multiprobleem) gezinssituatie

• Kinderen en jongeren die om verschillende redenen niet thuis
kunnen blijven wonen
• Voor sommigen van hen is er meer nodig dan een pleeggezin:
er is professionele begeleiding nodig
• De jongeren worden opgevangen in een gezin waar ze 24 uurs
professionele zorg ontvangen
• Soms voor korte, soms voor langere tijd

•V
 arieert per
zorgtraject

• Jeugdhulp
• WLZ

Profila Zorg is onderaannemer van Timon
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