Werken aan
perspectief
op de boerderij.
De Dijckhof

Ingewikkelde,
vaak complexe
problematiek.
Welkom op De Dijckhof

Op een mooie, landelijke locatie aan de rand van Driebergen
ligt De Dijckhof. De boerderij ademt rust en ontspanning.
Dat is precies wat aanwezige jongeren nodig hebben om zich
te ontplooien en verder te ontwikkelen.
Op De Dijckhof werken we met jongeren (15-23 jaar) met een

We werken op De Dijckhof met de Non-violence Resistance

verstandelijke beperking en psychiatrische problemen. Deze

(NVR) methode. Dit vermindert de kans op agressie en ander

ingewikkelde, vaak complexe problematiek maakt ze extra

onacceptabel gedrag. Verder zijn teams en medewerkers tijdens

kwetsbaar. Een deel van de jongeren woont op de boerderij,

confrontaties krachtiger en zelfverzekerder. Ook vergroot de

een deel woont thuis en komt dagelijks naar ons toe.

methode de samenwerking binnen het team en met jongeren
en hun ouders.

Plaatsing
op vrijwillige
basis.
Affiniteit met
de boerderij

Jongeren kunnen op De Dijckhof terecht voor beschermd
wonen, dagbesteding, dagbehandeling en onderwijs. Voor elke
vorm van ondersteuning is een indicatie of beschikking nodig.
De Dijckhof biedt:

Ondersteuning van jongeren valt onder de Jeugdwet of de Wet

• beschermd wonen aan maximaal 16 jongeren;

langdurige zorg (Wlz). Voor wonen geldt een zorgprofiel VG 4,

• een training zelfstandig wonen aan maximaal 4 jongeren;

LVG 03 of hoger, inclusief dagbesteding. Voor dagbehandeling geldt

• dagbesteding aan maximaal 20 jongeren;

de functie ‘behandeling groep’. Een beschikking is aan te vragen bij

• dagbehandeling aan maximaal 15 jongeren.

de gemeente vanuit de Jeugdwet (tot 18 jaar). Het aanvragen van
een Wlz-indicatie gaat via het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Jongeren moeten zich thuis voelen op De Dijckhof. Daarom is het
belangrijk dat ze affiniteit hebben met het wonen en/of werken op
de boerderij. Plaatsing gebeurt altijd op vrijwillige basis.

Gestructureerd
dagbestedingsprogramma.

Werken aan
perspectief

Op De Dijckhof werken jongeren aan hun eigen perspectief,
zoals opgenomen in het individuele perspectiefplan. Dit
perspectief is zichtbaar in het uitstroomprofiel: wonen,
(arbeidsmatige) dagbesteding, arbeid en vervolgonderwijs.
De Dijckhof beschikt over drie gescheiden woongroepen met
elk een eigen leefklimaat. Twee groepen werken groepsgericht.

SAMENGEVAT

Jongeren hebben hier een duidelijke dagstructuur en
24-uursbegeleiding.
Eén groep is gericht op het zo zelfstandig mogelijk wonen.
Begeleiders zijn hier maar vier uur per dag aanwezig. Voor alle
woonvormen is het hebben van een daginvulling voorwaarde voor
plaatsing.
Jongeren kunnen op De Dijckhof meedoen aan een gestructureerd
dagbestedingsprogramma. Dagbesteding bestaat uit passend
onderwijs, deelname aan verschillende werkgebieden en stage.
Thuiswonende jongeren met een behandelvraag krijgen op De
Dijckhof dagbehandeling. Tijdens hun dagbehandeling krijgen
jongeren individuele therapie en passend onderwijs, in combinatie
met deelname aan verschillende werkgebieden en stage.

De Dijckhof is een zorgboerderij in Driebergen.
Er wonen/werken kwetsbare jongeren met vaak
complexe problemen.
Ze hebben allemaal affiniteit met de boerderij.
Plaatsing gebeurt op vrijwillige basis.
Op de Dijckhof hanteren we de Non-violence
Resistance (NVR) methode.
Hier werken jongeren aan hun eigen perspectief.
De Dijckhof is er voor beschermd wonen,
dagbesteding, dagbehandeling en onderwijs.
Jongeren kunnen meedoen aan een gestructureerd
dagbestedingsprogramma.
Voor wonen/werken op De Dijckhof is een
indicatie/beschikking nodig.

Gespecialiseerde
jeugdzorg.
Gewoon dichtbij.
Intermetzo biedt specialistische zorg en
behandeling aan kinderen en jongeren
van 0-23 jaar met complexe problemen.
Dit doen we waar mogelijk via hulp bij
hun familie thuis, op school en/of in de
wijk. Zorg is nu eenmaal het meest effectief
als het aansluit bij het gewone leven.
Als het niet anders kan, komt 24 uurszorg
bij onze voorzieningen in beeld. We hebben
kennis van intensieve behandelingen,
wonen en opgroeien, onderwijs en arbeids

Contact & aanmelden

toeleiding. Ook werken we nauw samen
met lokale, provinciale en landelijke
kennisinstellingen. Hierdoor zijn we in

Voor meer informatie kunt u contact

staat integrale oplossingen te bieden

opnemen met:

en kunnen we inspelen op individuele
behoeften en mogelijkheden.

Intermetzo
Postbus 94, 7200 AB Zutphen

Intermetzo biedt specialistische zorg in

E-mail: info@intermetzo.nl

de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland,

Telefoon: 088 - 547 70 00

Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

www.intermetzo.nl

Gezinshuizen van Intermetzo vind je
in heel Nederland.

Voor advies en aanmelden kunt u contact
opnemen met:

Intermetzo Cliëntservicebureau
E-mail: clientservicebureau@intermetzo.nl
Telefoon: 088 - 779 55 60
Intermetzo is onderdeel van Pluryn.

3429-DYK0617C003

