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meerdere delicten
of detentie.
Nieuwe Perspectieven
bij Terugkeer

Nieuwe Perspectieven
bij Terugkeer
Speciaal voor jongeren tussen 16 en 24 jaar die terug
keren uit detentie of die vanwege meerdere delicten in
aanraking zijn gekomen met justitie, heeft Intermetzo
het intensief begeleidingsprogramma Nieuwe
Perspectieven bij Terugkeer (NPT). Dit is een bewezen
effectief begeleidingstraject, uitgevoerd door een
multidisciplinair team van ervaren professionals op
het gebied van nazorginterventie.
Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer biedt jongeren hulp
bij de terugkeer uit een justitiële jeugdinrichting of uit
een instelling voor gesloten jeugdzorg (JeugdzorgPlus). Het
programma werkt op vrijwillige of gedwongen basis met
jongeren van wie het delictgedrag samenhangt met antisociale
denkpatronen, gedragsproblemen en vaardigheidstekorten.

Zelfstandig
functioneren in
de maatschappij.

We starten het programma bij voorkeur als de jongere nog
in detentie verblijft, maar dit is niet noodzakelijk. De intensieve
begeleiding duurt minimaal negen maanden tot een jaar. In
die tijd zorgt de begeleider voor diverse (cognitieve) acties en
middelen in de eigen omgeving van de jongere. De werkrelatie
met de jongere is behalve intensief ook direct en doortastend.

Zorgen voor een
zinvolle plek in
de samenleving.
Diepgaande, positieve werkrelatie
Het belangrijkste doel is zorgen dat jongeren niet terug
vallen in delinquent gedrag en niet meer in aanraking
komen met politie en justitie. De jongere krijgt een vaste
begeleider, die 24 uur per dag bereikbaar is. De begeleider
bouwt tijdens het hele traject aan een diepgaande,
positieve werkrelatie met de jongere en de belangrijke
personen in zijn of haar omgeving.
Het begeleidingsprogramma is geschikt voor zowel mannen
als vrouwen in de leeftijd van 16 tot 24 jaar, die schuldig
zijn aan minimaal drie delicten. Meestal start de begeleiding
drie maanden vóór uitstroom. De jongeren hebben een matig
tot hoog risico op herhaling, vastgesteld met gevalideerde
risicotaxatie-instrumenten. Ook zijn er matige tot ernstige
delict-gerelateerde problemen met vaardigheden, denk
patronen en gedrag. Speciaal voor jongeren met een licht
verstandelijke beperking is er NPT-LVB.

Bij Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer werken we altijd
in de eigen context en woonomgeving van de jongere.
Dit gebeurt in nauwe samenwerking met het bestaande
of nieuw opgebouwde sociale netwerk en bij voorkeur
met de ouders. De begeleider staat naast de jongere en
is outreachend, vasthoudend, handelingsgericht en nietbureaucratisch. We willen ervoor zorgen dat jongeren
zelfstandig kunnen functioneren en een zinvolle positie
innemen in de maatschappij.

Intensief en
individueel in de
eigen omgeving.
Hoe werken we?
Nieuwe Perspectieven bij Terugkeer is een intensieve,
individuele werkwijze in de eigen context van de jongere.
Een begeleidingstraject duurt meestal een jaar en
bestaat uit drie fasen. De eerste fase van drie maanden
kan starten met jongeren in detentie of JeugdzorgPlus
(drie maanden vóór uitstroom) en met jongeren die al
vrij zijn. In deze fase gaat het om analyse, netwerk- en
relatievorming.
In de tweede fase werken de jongere en begeleider aan het
verbeteren van delict-gerelateerde omstandigheden, vaardig
heden en gedrag. De begeleider helpt de jongere bij het
regelen van praktische zaken (financiën, opleiding, werk),
het vergroten van oplossingsvaardigheden, het versterken
van het netwerk en het veranderen van denkpatronen.
Deze fase duurt ook drie maanden.
De derde en laatste fase duurt zes maanden en is gericht
op het uitbouwen en vasthouden van de resultaten. De
begeleiding is minder intensief in deze tijd (één tot twee
contacten per week). Tijdens het traject evalueren we
regelmatig hoe het gaat.

Hierbij stellen we de risico’s, behoeften en de responsiviteit
van de jongere opnieuw vast en zorgen eventueel voor
aanvullende hulp. Drie, zes en twaalf maanden na het
beëindigen van de begeleiding is er een follow-up contact
met de jongere.

SAMENGEVAT
Deze folder gaat over Nieuwe Perspectieven
bij Terugkeer.
Dat is voor jongeren die uit de justitiële jeugd
inrichting komen.
En ook voor jongeren uit JeugdzorgPlus.
De kans op herhaling bij deze jongeren is groot.
Na de begeleiding kunnen jongeren zelfstandig
functioneren.
Ze hebben dan een zinvolle plek in de samenleving.
De begeleiding is intensief.
De begeleiding vindt plaats in de eigen omgeving.
Het traject kan al starten als de jongere nog vastzit.
De begeleiding duurt ongeveer een jaar.
De begeleider is 24 uur per dag bereikbaar.

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

Contact & aanmelden

hun familie thuis, op school en/of in
de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest
effectief als het aansluit bij het gewone

Voor meer informatie kunt u contact

leven. Als het niet anders kan, komt

opnemen met:

24 uurszorg bij onze voorzieningen in
beeld. We hebben kennis van intensieve

Intermetzo

behandelingen, wonen en opgroeien,

Postbus 94, 7200 AB Zutphen

onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook

E-mail: info@intermetzo.nl

werken we nauw samen met lokale,

Telefoon: 088 547 70 00

provinciale en landelijke kennis

www.intermetzo.nl

instellingen. Hierdoor zijn we in
staat integrale oplossingen te bieden

Voor advies en aanmelden kunt u

en kunnen we inspelen op individuele

contact opnemen met:

behoeften en mogelijkheden.
Intermetzo biedt specialistische zorg in

Intermetzo
Cliëntservicebureau

de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland,

E-mail: clientservicebureau@intermetzo.nl

Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

Telefoon: 088 779 55 60

Gezinshuizen van Intermetzo vind je
in heel Nederland.

Intermetzo is onderdeel van Pluryn.
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