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SAMEN STERK

Professionals en vrijwilligers samen voor tieners, (jong)volwassenen en gezinnen

•	Consultatie, screening, diagnostiek, observaties, training
en intervisie
•	Aansluiting op zorgstructuur van voortgezet onderwijs en
gemeente: zorgcoördinator, lokale teams, CJG en
schoolmaatschappelijk werk
•	Voorkomen doorverwijzing naar zwaardere specialistische
jeugdzorg
• Bij schooluitval in eigen Onderwijs-Zorg centrum
•	Zoveel mogelijk normaliseren: Hulp op maat in gezin en
op school

BIJZONDERE
DOELGROEPEN
•
•
•
•
•

ONDERWIJS-ZORG
ARRANGEMENT

Jongeren met meervoudige problematiek
Tienermoeders, jonge moeders
Zwerfjongeren
Jongeren en hun gezin in crisis
Ouders in vechtscheiding

KLEINSCHALIGE
WOONVORMEN
• In wijken
• Inwonende vrijwilligers
•	Maatschappelijke erkenning kracht van
Timon Woongroepen

SPECIALISTISCHE HULP
• Specialistische hulp die aansluit op lokale zorg
•	Doorlopende zorglijn van jeugdhulp naar WMO en MO (18-/18+)
• Ontschotting 18-/18+
• Netwerk van hulpvrager wordt betrokken
• Hulp op maat, vraag cliënt centraal

VRIJWILLIGERS

KEUZEVRIJHEID

• Wonen in onze voorzieningen als goede buur
• Bieden herstel van het ‘gewone’ leven
• Zijn gemotiveerd en betrokken
• Verbinden zich langdurig aan jongeren en Timon
•	Zijn als maatje beschikbaar voor sociale activiteiten,
begeleiding bij opleiding, werk, financiën

•
•
•
•

Voor iedere hulpvrager die een beroep doet op Timon
Onze motivatie en inspiratie is de christelijke levensovertuiging
Met oog en gevoel voor diversiteit
Sterk verbonden met grote maatschappelijke achterban

SAMEN STERK
Timon is een bevlogen organisatie. Onze professionals zijn betrokken en bekwaam. We werken
nauw samen met lokale teams, de GGZ, jeugdLVB, reclassering, verslavingszorg, leerplicht en
samenwerkingsverbanden voortgezet onderwijs. We bieden consultatie en advies voor
ketenpartners. Onze specialistische zorgvormen zijn aanvullend op de lokale zorg.

Voor wie?

Jeugdhulp

Timon is er voor tieners, (jong)volwassenen en gezinnen
die worstelen met forse problematiek zoals:

• Bij Timon alle gezinnen en specifiek jongeren vanaf 12 jaar

• Complexe opvoedvragen
• Afglijden naar straatgedrag
• Onttrekken aan gezag
• (Beginnende) verslaving en/of criminaliteit
• Schooluitval en langdurig thuiszitten
•	Psychische / psychiatrische problematiek bij ouders
of de jongere
• Jong ouderschap (tienermoeders)
• Relatieproblemen die uitlopen op (v)echtscheiding
• Onveiligheid in het gezin door misbruik of mishandeling
• Financiële problemen

Wilt u meer informatie in de vorm van een werkbezoek,
expertmeeting of training? Vraag naar onze accountmanager
van uw gemeente.

WMO en MO
• Gezinnen en (jong)volwassenen van 18 jaar en ouder
• Nazorg voor jongeren uit jeugdzorg

Meer weten?

Wij zorgen altijd voor toeleiding naar de meest passende zorg
binnen Timon of onze samenwerkingsverbanden. Voor al uw
vragen, aanmelden, advies en consultatie kunt u terecht bij:

Timon Toegang

0800-9008 (gratis)
toegang@timon.nl

www.timon.nl
timondichtbij

@timondichtbij

