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InVerbinding is er voor alle jongeren van 12 tot 23 jaar voor wie thuis-wonen niet
meer vanzelfsprekend is en om die reden zijn aangemeld voor een residentiele
locatie van Stek Jeugdhulp.
Er speelt dan vaak al langere tijd een combinatie van problemen en hulpverlening
heeft tot nu toe nog onvoldoende mogen baten. InVerbinding biedt jou, met inzet
van je eigen netwerk, de mogelijkheid om samen te blijven zoeken naar nieuwe,
duurzame oplossingen om alsnog een uithuisplaatsing te voorkomen, of zo kort
mogelijk te laten duren.
INVERBINDING MET EEN JIM EN EEN TEAM VAN EXPERTS
Het eerste wat we samen met je doen is op zoek gaan naar iemand die jij
vertrouwt, die jou goed kent en begrijpt waar jij behoefte aan hebt. Dat kan een
sportcoach zijn, een familielid, een leraar of misschien de moeder van een vriend
of vriendin. Deze mentor noemen we JIM; de door Jouw Ingebrachte Mentor.
Elke JIM is anders. Het kan zijn dat je er af en toe naartoe kunt om te praten of
samen dingen te doen. Het kan ook zijn dat hij of zij je helpt met praktische
dingen, zoals je huiswerk of met het plannen van schoolwerk. Misschien kun je er
af en toe logeren. Eigenlijk hangt het van jou af; wat heb jij nodig?
De JIM kan ook belangrijk zijn als adviseur voor de hulpverleners, omdat hij of zij
jou goed kent.
Het beste is als ook de rest van jouw gezin achter jouw keuze kan staan, want we
gaan ervan uit dat jullie samen gaan werken aan de oplossingen.
Dan zetten we de gewaagde stap, we gaan vragen of deze sportcoach, leerkracht
of moeder van de beste vriend zich aan jou wil verbinden en met ons wil
samenwerken. We bespreken samen met jou, je ouders en je netwerk of de JIM
mee mag denken over belangrijke keuzes, deel gaat nemen aan gesprekken,
samen met jou iets gaat ondernemen en/of wekelijks contact met jou wil hebben.
De JIM krijgt hierbij ondersteuning, kennis en ervaring die nodig is vanuit het
team InVerbinding. De JIM en het team InVerbinding gaan intensief met jou en
met de inzet van je eigen netwerk aan de slag met veranderdoelen en werken
aan jouw wensen voor de toekomst.

RESIDENTIEEL ALLEEN ALS HET MOET
In sommige situaties kan het voor jouw ontwikkeling of veiligheid noodzakelijk
zijn dat je tijdelijk een ander onderkomen krijgt. Deze plek kan binnen je netwerk
zijn, maar ook op een van de residentiele locaties van Stek als dat nodig is.
Op deze locatie wordt ook gewerkt volgens de JIM-aanpak, want onze ervaring is
dat juist dan belangrijke en vertrouwde mensen uit je eigen omgeving hard nodig
zijn. Op deze manier kunnen we samen blijven werken aan jouw wensen voor de
toekomst.
SAMENWERKING
InVerbinding in de regio Rotterdam Rijnmond is een samenwerkingsverband van
Stek Jeugdhulp, TriviumLindenhof, FlexusJeugdplein, Lucertis kinder- en
jeugdpsychiatrie, Youz en Pameijer.
De hulp krijgt vorm vanuit één team met vertegenwoordigers van de
samenwerkingspartners, waarin de specifieke kennis van de verschillende
organisaties is gebundeld. Hierdoor kan sneller en beter gebruik worden gemaakt
van de geboden zorg.
AANMELDEN
InVerbinding is er voor alle jongeren (12-23 jaar) die voor een plaatsing bij Stek
in Rotterdam Rijnmond zijn aangemeld. Het Centrum voor Jeugd & Gezin, het
wijkteam, het Jongerenloket, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, de huisarts
of de jeugdarts kan aanmelden. Kijk op onze website voor meer informatie:
www.stekjeugdhulp.nl
VOOR INFORMATIE
Renée Kok (systeemtherapeut InVerbinding), r.kok@stekjeugdhulp.nl
of 06-19925642 en Marnix van de Kerkhof (teammanager),
m.vandekerkhof@stekjeugdhulp.nl of 06-40166562

