VOOR PROFESSIONALS

De jongere en JIM: sterk duo
Creëer een eigen unieke oplossing samen met het expertteam
InVerbinding is er voor gezinnen en jongeren (12-23 jaar)
voor wie het niet langer vanzelfsprekend is dat de jongere
thuis kan blijven wonen. Deze jongeren dreigen vast te
lopen op school, werk en thuis doordat er al langere tijd
sprake is van diverse problemen, zoals bijvoorbeeld
drugsgebruik en geweld. De hulp wordt zo georganiseerd
dat ze kunnen blijven wonen op een vertrouwde en veilige
plek. Waar ze school en werk volgen en hun
mogelijkheden ontwikkelen. Dat lijkt niets nieuws. De
werkwijze is echter uniek door twee ingrediënten. Als
eerste het werken met JIM (Jouw Ingebrachte Mentor),
oftewel een vertrouwenspersoon uit de persoonlijke
omgeving van de jongere. Ten tweede het werken met een
expertteam dat naar de jongere en het gezin toekomt.

Een tante of sportcoach
Samen met de jongere stellen we een mentorprofiel op en

De jongere hoeft niet naar een instelling te komen, wij gaan naar

bespreken we wie in zijn of haar ogen daar aan voldoet. Dan

de jongere toe. Het expertteam bestaat uit specialisten afkomstig

zetten we de gewaagde stap: wil deze tante, sportcoach, moeder

uit de jeugdzorg, verslavingszorg, geestelijke gezondheidszorg

van de beste vriend of iemand anders uit het netwerk van de

en zorg voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De

jongere zich voor minimaal een jaar lang verbinden aan deze

behandeling wordt integraal door de verschillende disciplines

jongere? Ziet die persoon het zitten om met hem of haar mee te

aangeboden vanuit een systemische visie.

denken over belangrijke keuzes, deel te nemen aan gesprekken
met zijn of haar gezin, samen iets te ondernemen en wekelijks

Veiligheid

contact te hebben?

In sommige situaties kan het voor de veiligheid van de jongere of
het gezin noodzakelijk zijn om tijdelijk een ander onderkomen te
hebben. Deze plek kan in het netwerk zijn, maar ook bij Youké
als er geen plek is in het netwerk

Samen met experts op elk gebied
De vertrouwenspersoon (JIM) krijgt een prachtige uitdaging en hij
staat er niet alleen voor. De kennis en ervaring van het
expertteam heeft hij tot zijn beschikking. Daarnaast is hij een
belangrijke adviseur voor het behandelteam. De JIM en het team

Praktische informatie

beantwoorden gezamenlijk de vragen en lossen knelpunten op in
nauwe samenwerking met lokale partners zoals school, sociale
wijkteams of huisarts. InVerbinding werkt in de wijk samen met

advies & aanmelden

de aanwezige zorgteams om deze jongeren outreachende
specialistische hulp te geven. Behandeling en begeleiding
gebeurt dus gezamenlijk en is altijd op een locatie die voor de
jongere prettig is.

088 170 5000 | start@youke.nl

InVerbinding komt naar je toe
InVerbinding is georganiseerd naar FACT-jeugd principes. De
afkorting staat voor Functional Assertive Community Treatment,
oftewel de zorg moet een duidelijk doel dienen en in de
omgeving van de jongere plaatsvinden.
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.

