Zorgvorm

Problematiek

Hulp

Frequentie / Duur

Doelgroep

Financiering*

Crisisopvang

• Acute of uitputtingscrisis
• Problemen in psychosociaal
functioneren jongere / gezin en
in interactie met omgeving

• Time-out in 24-uurs opvang
• Evt. Ambulante Spoedhulp in gezin
• Screeningsmodule: advies passende vervolgzorg

• 24-uurs opvang
• 4 wk.

Jongeren 12-18 jr. en hun gezin

Jeugdhulp

Ambulante Spoedhulp

• Acute of uitputtingscrisis
• Problemen in psychosociaal functioneren
jongere / gezin en in interactie met
omgeving

• H
 ulp in de thuissituatie gericht op stabiliseren crisis,
evt. tegelijk met traject van jongere in crisisopvang
• Evt. start Signs of Safety
• Screeningsmodule: advies passende vervolgzorg

• +/- 2-3 gesprekken p. wk.
• 4 wk.

Jongeren 0-18 jr. en hun gezin

Jeugdhulp

• Complexe echtscheidingsproblematiek

•
•
•
•

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

• V
 olwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek,
voor gescheiden ouders, ouders in scheiding

WMO

• Kinderen van gescheiden ouders / ouders in scheiding

Jeugdhulp

• B
 emiddeling richt zich op gedeelde zorg en
opvoedingsverantwoordelijkheid
• Gesprekken met beide ouders

• 1x p.wk.
• +/- 6 mnd

• V
 olwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek,
voor gescheiden ouders, ouders in scheiding

WMO

• Kinderen van gescheiden ouders / ouders in scheiding

Jeugdhulp

• C
 omplexe problematiek, onvoldoende
vaardigheden om zich zelfstandig te
handhaven in de maatschappij
• Jong ouderschap

•
•
•
•

• 1-2 gesprekken p.wk.
• +/- 1 jr.

• (Jong)volwassenen vanaf 18 jr.
• Ook speciaal voor jonge moeders

WMO

• Jongeren vanaf 16 jaar
• Ook speciaal voor tienermoeders

Jeugdhulp

Multi Dimensionele
Familie Therapie (MDFT)

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

• Individuele, ouder- en gezinsgesprekken
• 2
 4/7 bereikbaarheid therapeut

• 2-3 gesprekken p.wk.
• +/- 6 mnd.

• Volwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek

WMO

• Jongeren 13-19 jr. en hun gezin

Jeugdhulp

Contextuele
hulpverlening

• C
 omplexe hulpvragen over opvoeden en
opgroeien

• S pecialistische opvoedondersteuning
• Individuele, ouder- en gezinsgesprekken

• 1-2 gesprekken p.wk.
• +/- 8 mnd.

• Volwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek

WMO

• Kinderen 0-18 jr

Jeugdhulp

Signs of Safety (SoS),
veiligheidsaanpak

• B
 ij (signalen van) onveiligheid, zoals
kindermishandeling, huiselijk geweld
en emotionele verwaarlozing

• S ignalen onveiligheid worden besproken met alle
gezinsleden, specifieke aanpak voor de kinderen
• V
 eiligheidsplan wordt opgesteld
• Netwerk belangrijke rol bij uitvoer, monitoring
veiligheidsplan

• Op maat

• V
 olwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek,
ook bij zwangerschap

WMO

• Kinderen 0-18 jr

Jeugdhulp

•
•
•
•

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

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

• V
 olwassene(n) met relatie- en gezinsproblematiek
met thuiswonende kinderen
• Gezagsdragers (o.a. in onderwijs, jongerenwerk)

WMO

• Thuiswonende kinderen / jongeren

Jeugdhulp

•
•
•
•

Contextuele hulpverlening
MDFT voor jongere en gezin
Consultatie, observatie, screening, diagnostiek
Training op maat voor docenten, mentoren

• 1-2 gesprekken p. wk.
• 6 mnd.
• Op maat

• Jongeren vanaf 12 jr. en hun gezin

Jeugdhulp,
Passend
Onderwijs

Crisishulp

Hulp bij (v)echtscheiding
Kinderen uit de Knel

Ouderschapsbemiddeling

• Complexe echtscheidingsproblematiek

Groepsaanpak
 uders en kinderen volgen eigen sessies
O
Netwerk wordt betrokken
Intensief toeleidingstraject, pedagogische
ondersteuning en nazorg

Specialistische hulp thuis
Ambulante
woonbegeleiding

Verbindend Gezag
/ Geweldloos Verzet

Onderwijs-Zorg
arrangement

• O
 uders, gezagsdragers van pubers die
agressief, risicovol of extreem
teruggetrokken gedrag vertonen

• B
 ij (dreigend) schooluitval wordt intensief
samen gewerkt met school, CJG, jongere
en gezin

 erwerken van problematiek in de gezinscontext
V
Kiezen en volhouden opleiding / baan
Wooncoaching, omgaan met geld
Jonge moeders: i.c.m. Signs of Safety en Video
Interactiebegeleiding

Zorgvorm

Problematiek

Hulp

Frequentie / Duur

Doelgroep

Financiering*

• B
 ij schooluitval of moeite met volhouden
baan
• Thuiszitters
• GGZ problematiek

• K
 leinschalig aanbod met behandelplekken voor
onderwijs- en arbeidsreïntegratie
• Training op maat (o.a. TOPS)
• Samenwerking met het voortgezet (speciaal)
onderwijs

Tijdens school-/werkdagen
opbouw naar 6 uur p.dg.

• (Jong)volwassenen vanaf 18 jr.

WMO

• Jongeren vanaf 15 jr.

Jeugdhulp,
Passend
Onderwijs

• J ongeren, gezinnen met complexe
problematiek
• Jongere kan niet langer thuis of bij
netwerk wonen
• Bij uitstroom uit gesloten setting
• Ook speciaal voor meiden met
seksespecifieke problematiek

•
•
•
•

• 24-uurs opvang
• +/- 1 jr.

• Jongeren 16-18 jr

Jeugdhulp

• Behandeling en wonen
• Begeleiding overdag en ’s
avonds tot 21.30 uur
• Toezicht ‘s nachts
• Max. 2 jr.

• Meiden vanaf 18 jr.

WMO

• Meiden vanaf 16 jr.

Jeugdhulp

Gezinsgroepen

• J ongeren, gezinnen met complexe
problematiek
• Jongere kan niet langer thuis of bij netwerk
wonen

•
•
•
•

 leinschalige woonvormen in wijken
K
C
 ompetentiegericht werken
Contextuele hulpverlening in gezin
Gezin vormt netwerk van goede buren

• B
 egeleiding aanwezig
16.00-22.00 uur
• max. 2 jr.

• Jongeren vanaf 16 jr.

Jeugdhulp

Begeleid Wonen

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

•
•
•
•
•
•

 leinschalige woonvormen in wijken
K
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 gesprekken p.wk.
en inloopspreekuur
• 1-2 jr.

• (Jong)volwassenen vanaf 18 jr.

WMO, MO

• Jongeren vanaf 16 jr.

Jeugdhulp

Dagbehandeling
Onderwijs-Zorg centrum

Kleinschalige woonvormen
Behandeling en Verblijf

Timon Woongroep,
Begeleid Wonen

T ransformatie naar kleinschalige woonvormen
Competentiegericht werken
Contextuele hulpverlening in gezin
Vrijwilligers vormen netwerk van goede buren

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

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

• 2-4 uur p.wk.
• max. 2 jr.

• (Jong)volwassenen vanaf 18 jr.

WMO, MO

• J ongere kan niet langer thuis of bij
netwerk wonen

• B
 egeleiding pleegouders,
consultatie gedragswetenschapper
• Therapie op maat, waar nodig / gewenst

• Op maat

• Kinderen, jongeren 0-18 jr.

Jeugdhulp

Pleegzorg
(Tiener)pleegzorg i.s.m.
fusiepartner SGJ

* Desgewenst kan bovenstaande zorg ook in de vorm van een PGB

Voor meer informatie over onze zorg zie het overzicht voor professionals op www.timon.nl
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