Het PerspectiefHuis

DICHTERBIJ
het ‘gewone’ leven

• Zoekt u hulp voor jongeren vanaf 14 jaar die niet langer thuis kunnen wonen?
• Is er in het eigen netwerk van de jongere of ouders geen passende plek?
•	Zoekt u een kleinschalige woonvorm waar de hulp aansluit bij de problematiek en
leeftijdsfase van de jongere?
• Gunt u de jongere een stabiele plek die zoveel mogelijk aansluit op het ‘gewone’ gezinsleven?

… dan is tijdelijk verblijf binnen het PerspectiefHuis van Timon misschien iets voor deze jongere.

KLEINSCHALIG WONEN
BEHANDELING EN BEGELEIDING

Waar staat het PerspectiefHuis voor?
Het PerspectiefHuis van Timon is een vorm van
residentiële jeugdhulp, maar dan in een nieuw jasje.
Het concept is:
• Kleinschalig: het aantal jongeren per huis
(maximaal zes) ligt lager dan bij leef- en
behandelgroepen
• Gericht op het normale leven: het PerspectiefHuis is vormgegeven in een zo normaal
mogelijk huis in een zo normaal mogelijke buurt,
waar vrijwilligers betrokken zijn als omwonende
‘goede buur’
• Modulair opgebouwd: de woonvorm is
opgedeeld in verschillende fasen, waarin jongeren
kunnen doorgroeien op weg naar zelfstandigheid
• Gericht op continuïteit: door de fasen heen
blijft dezelfde ambulante mentor betrokken, de
jongere verhuist enkel intern binnen hetzelfde
pand of een huis in dezelfde straat
• Gericht op het individu: per jongere wordt een
behandeling op maat vormgegeven; dat wat de
jongere kan is het uitgangspunt

Support zoeken
Het netwerk van de jongere staat centraal in de behandeling. De mentor inventariseert met de jongere welk
netwerk de jongere heeft en waar uitbreiding gewenst
is. De jongere wordt gestimuleerd tot het vinden van een
bijbaan of sportclub. Het is optimaal mogelijk om hierin
te investeren omdat de jongere in de groei naar
zelfstandigheid op dezelfde locatie kan blijven wonen.
In- en omwonende vrijwilligers zijn beschikbaar voor de
jongeren als ‘goede buur’ en fungeren als rolmodel. De vrijwilligers hebben geen inzage in het dossier van de jongere.
Jongeren worden uitgenodigd af en toe mee te eten of
gezellig een avondje film te komen kijken. De jongere
leert zo (weer) wat het is zich op een positieve wijze te
verhouden tot deze én omwonende buren uit de wijk.

KLEINSCHALIG WONEN
MET BEHANDELING EN BEGELEIDING

Het PerspectiefHuis - Fase 1 en 2
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.

Doelgroep
Jongens en meiden van 14 - 18 jaar met
meervoudige problemen, of 18+ bij verlengde
jeugdzorg. 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.

Werkwijze
Het PerspectiefHuis is een concept dat kleinschalig is
georganiseerd, midden in de samenleving. Er is plek voor
maximaal zes jongeren per fase. De locatie bevindt zich in
een zo normaal mogelijke buurt. Het gewone leven staat
centraal, dat als voorwaarde wordt gezien voor een effectieve behandeling. Begeleiders investeren met de jongeren in
het opbouwen en in stand houden van een veilig en prettig
leefklimaat. Uniek is dat de trajectverantwoordelijke mentor
met de jongere meeverhuist door de fasen. Jongeren verhuizen
in het toewerken naar zelfstandigheid, van fase 1 naar fase 2,
enkel binnen hetzelfde pand. Hierdoor kan de jongere zoveel
mogelijk continuïteit in het traject ervaren.

Fase 1
In de eerste fase wordt 24-uurs behandeling en verblijf
geboden. Indien nodig wordt aanvullende ggz- of verslavingszorg ingezet. De behandeling en het leefklimaat wordenvanuit competentiegericht werken en de methodiek Verbindend Gezag benadert. Indien mogelijk werkt de jongere met
zijn gezin, onder regie van de mentor, terug naar huis. Als de
jongere niet terug naar huis kan, werkt de jongere toe naar
de volgende, meer zelfstandige, fase.

Fase 2
In deze fase worden de begeleidingsuren stapsgewijs
verminderd. Jongeren worden zo uitgedaagd steeds meer
zelfstandig verantwoordelijkheid te nemen over hun leven.
Bij terugval kan laagdrempelig in begeleidingsuren worden
bijgeschakeld. Dezelfde mentor als in fase 1 werkt met de
jongere aan individuele doelen, teneinde een overstap naar
nog meer zelfstandigheid vorm te geven. Belangrijke doelen
zijn: het zelfstandig volhouden van dagbesteding, een
passend dag- en nachtritme, financiën en zelf hulp vragen.

dichterbij
een stabiele plek

TRAINING ZELFSTANDIG WONEN

Het PerspectiefHuis - Fase 3
Werkwijze
Het PerspectiefHuis - Fase 3 is georganiseerd in een kleinschalige setting in de wijk, op steenworp afstand van de fasen 1
en 2. Jongeren kunnen zo hun opgebouwde netwerk (school,
bijbaan en/of sportclub) in de eerdere fasen behouden. De
mentor uit de eerdere fasen verhuist als ambulant werker
mee, waarmee continuïteit van de behandeling is geborgd.
Deze fase is ook toegankelijk voor jongeren vanaf 16 jaar en
ouder die niet zijn doorgegroeid vanuit de eerdere fasen.

Fase 3
In deze fase wordt enkel nog ambulante begeleiding geboden
door de mentor. Het aantal uren wordt afgestemd op de
behoefte van de jongere en kan zo nodig worden afgebouwd
wanneer de zelfredzaamheid van de jongere toeneemt. Fase 3
is de laatste stap naar volledig zelfstandig wonen. De doelen
zijn hierop afgestemd, waarbij in elk geval aandacht is voor
financiën (en het voorkomen van schulden), het opbouwen
van een helpend netwerk en school/werk.

dichterbij
zelfstandig wonen
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