Intensieve
begeleiding
naar een betere
toekomst.
Nieuwe Perspectieven

Als jongeren
zijn vastgelopen.
Nieuwe Perspectieven
Jongeren kunnen op meerdere gebieden vastlopen in het
leven. Soms dreigen ze daardoor voortijdig van school te
gaan of op het verkeerde pad te raken. Voor deze jongeren
heeft Intermetzo Nieuwe Perspectieven. Deze ambulante
intensieve begeleiding vindt plaats in de leefomgeving
van de jongere: thuis, op school, bij de vereniging of op
het werk.
Nieuwe Perspectieven is een ambulant, kortdurend en
activerend begeleidingstraject voor jongeren van 12 tot
(in sommige gemeenten) 23 jaar, die zijn vastgelopen
of dreigen vast te lopen. Vaak hebben ze problemen op
meerdere gebieden, zoals school of werk, vrije tijd en in
de thuissituatie. Dit kan leiden tot probleemgedrag.

De jongere kan zichzelf aanmelden voor het begeleidings
traject. Ook ouders en/of verzorgers, politie, huisarts, docent
of hulpverlener kunnen jongeren aanmelden. In dat laatste
geval gaan wij er vanuit dat de jongere op de hoogte is.
Voor jongeren met een ernstige verslaving en voor jongeren
zonder geldige verblijfstitel is het traject Nieuwe Perspectieven
niet geschikt. Dat geldt ook voor jongeren met een verstandelijke
beperking of jongeren die aangeven niet te willen stoppen
met hun criminele activiteiten.

Meer structuur en
ruimte voor kansen.
Altijd de juiste hulp
Uiterlijk 24 uur na de aanmelding plannen we een
kennismakinggesprek met de jongere en zijn of haar
directe netwerk. Meestal zijn dat de ouders en de
verwijzer. Voordat het begeleidingstraject begint,
ondertekenen de jongere en de begeleider een
samenwerkingscontract. Als tijdens het traject blijkt
dat Nieuwe Perspectieven niet de beste hulpverlening
is, begeleiden we de jongere naar de juiste hulp.
De begeleiding duurt drie maanden, plus drie maanden
nazorg. In die tijd leren of verbeteren jongeren basis
vaardigheden: hoe ze hun dag indelen, gesprekken voeren,
met geld omgaan, problemen aanpakken, vrienden maken.
Gaandeweg komt er meer structuur in hun leven en er
ontstaat ruimte voor bijvoorbeeld school, een cursus of
opleiding of een baan. Het zelfvertrouwen groeit, evenals
de mogelijkheden. Ze krijgen letterlijk nieuwe perspectieven
en meer kansen om een leuk en interessant leven op te
bouwen, in het gezin of zelfstandig.

In het traject bieden we begeleiding ‘op maat’ door aan
te sluiten op de situatie van de individuele jongere. De
begeleider is voor de jongere een gesprekspartner, steun
en toeverlaat. Samen met de begeleider kan de jongere
vaardigheden aanleren en zijn of haar netwerk versterken
of uitbouwen.

Nieuwe Perspectieven biedt jongeren nieuwe kansen, waarbij
de jongere leert gebruik te maken van de positief ingestelde
contacten in zijn netwerk. Ook betrekken we de ouders zoveel
mogelijk bij de begeleiding. Meestal lukt het niet om in drie
maanden voor alle problemen een oplossing te vinden. Vaak
vervullen we een brugfunctie naar reguliere maatschappelijke
organisaties, zoals scholen, sportverenigingen, bedrijven. Indien
nodig zorgen we voor ondersteuning binnen het netwerk.

Intensief contact
tussen jongere
en begeleider.
Samen werken aan oplossingen
Aan het begin van het begeleidingstraject krijgt de aan
gemelde jongere een begeleider toegewezen, die de
jongere tijdens het hele traject bijstaat. Tijdens de kennis
makingsperiode spreken zij af naar welke doelen ze
samen gaan toewerken.
De eerste twaalf weken trekken de jongere en de begeleider
intensief met elkaar op. Ze hebben dan twee of drie keer
per week contact en werken samen aan de geformuleerde
doelen. Om de jongere zo goed mogelijk te helpen, heeft de
begeleider contact met bijvoorbeeld de ouders, de school,
de politie of andere instanties.
Na drie intensieve maanden begint de nazorg. In drie maanden
tijd kijken de jongere en de coach samen naar wat er nog
nodig is en wie uit het netwerk eventueel voor extra onder
steuning kan zorgen. Dat kan een opa of oma zijn, maar ook
een voetbaltrainer of buurvrouw.

SAMENGEVAT
Jongeren kunnen vastlopen in hun leven.
Daardoor vallen jongeren uit op school.
Soms komen ze in aanraking met de politie.
Voor deze jongeren is er Nieuwe Perspectieven.
De jongeren krijgen intensieve begeleiding.
De jongere en de begeleider ondertekenen een contract.
Ze spreken daarin af aan welke doelen ze gaan werken.
Deze begeleiding is niet alleen thuis.
De begeleiding is ook op school, sport of het werk.
Nieuwe Perspectieven is voor jongeren.
Zij zijn 12 tot 18 en in sommige gemeenten
tot 23 jaar oud.
Een traject duurt drie maanden.
Daarna is er drie maanden nazorg.

Gespecialiseerde
jeugdzorg.
Gewoon dichtbij.
Intermetzo biedt specialistische zorg en

Contact & aanmelden

behandeling aan kinderen en jongeren
van 0-23 jaar met complexe problemen.
Dit doen we waar mogelijk via hulp bij
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de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest
effectief als het aansluit bij het gewone
leven. Als het niet anders kan, komt
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behandelingen, wonen en opgroeien,
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onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook
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werken we nauw samen met lokale,
provinciale en landelijke kennis
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instellingen. Hierdoor zijn we in
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staat integrale oplossingen te bieden
en kunnen we inspelen op individuele
behoeften en mogelijkheden.

Intermetzo
Cliëntservicebureau

Intermetzo biedt specialistische zorg in
de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland,
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