VOOR JONGERE EN GEZIN

Jouw eigen unieke oplossing
Samenwerken met je eigen mentor en een team van experts
Het gaat niet goed thuis. Misschien heb je veel ruzie of
ben je liever op straat of bij vrienden dan thuis. Ook loopt
het niet lekker op school, op je werk of heb je problemen
met justitie. Het lijkt of je geen grip meer hebt op wat je
wilt met je leven en als de problemen nog groter worden,
kun je misschien niet meer thuis blijven wonen.
InVerbinding kan je helpen je leven op de rit te krijgen. We
werken daarvoor samen met jou, je gezin en andere
mensen uit jullie kenissenkring of familie. Want jullie
weten zelf het beste welke oplossing bij jullie past. Samen
gaan jullie aan de slag en jij kunt ondertussen blijven
wonen op je vertrouwde plek. Je kiest zelf een mentor die
jou en jouw familie gaat steunen. En je krijgt hulp of
advies van een team van professionele hulpverleners.

Kies je eigen mentor
Als je je aanmeldt bij “InVerbinding” zit je in een moeilijke situatie
met vaak meerdere problemen. Het eerste wat we samen met

Tot slot werkt InVerbinding altijd vanuit een plek die voor jou en
het gezin het prettigst is. We komen bij jullie thuis, maar als het
nodig is ook op school, je werk of de sportkantine.

jou doen is op zoek gaan naar iemand die jij vertrouwt en die jou
wil steunen. Dat kan een sportcoach zijn, een leraar of misschien
de moeder van een vriend of vriendin. Deze mentor noemen we
JIM; de door Jouw Ingebrachte Mentor. Het beste is als je samen
met de andere mensen uit jouw gezin een mentor kiest, want we
gaan ervanuit dat jullie samen gaan werken aan de oplossingen

Veiligheid
In sommige situaties kan het voor jouw veiligheid of voor jouw
gezin noodzakelijk zijn om tijdelijk op een andere plek te
verblijven. Deze plek kan in jouw netwerk zijn, maar ook bij
Youké wanneer er geen plek is in je netwerk. Samen zoeken we
dan naar de beste oplossing voor jou en je gezin.

voor de toekomst.

Praktische informatie
Samen met experts op elk gebied

Voor hulp van InVerbinding moet je tussen de 6 en de 23 jaar

Jij, je mentor en jullie gezin staan er niet alleen voor. Jullie

oud zijn. Bij voetnoot checken of partners nog deelnemen.

worden gesteund door een team van experts, die samenwerken
met de hulpverlener uit de wijk. De teamleden van InVerbinding

Praktische informatie

hebben allemaal kennis en ervaring op een bepaald gebied
bijvoorbeeld verslaving, gezinsproblematiek, psychische
problemen, jeugdzorg of hulp aan mensen met een licht

advies & aanmelden

verstandelijke beperking. Het team is bereikbaar voor vragen en
hulp op al deze terreinen. Of zij zoeken er een collega bij voor
extra advies. Samen werken jullie aan oplossingen, zodat jullie
weer zelf verder kunnen. Verder is het belangrijk om ook in jouw

088 170 5000 | start@youke.nl

eigen omgeving mensen in te schakelen die je kunnen steunen,
zoals je huisarts, een mentor op school of een wijkagent.

InVerbinding is een initiatief van de partners Reinaerde, Youké, ProPersona, Altrecht, GGZ Centraal,Victas en Jellinek.
InVerbinding is beschikbaar in de regio’s waar Youké actief is.

