Jeugdprofs geeft

kracht aan

jonge mensen
en gezinnen
die vastlopen
in hun ontwikkeling

Professionele en resultaatgerichte jeugdhulpverlening

Resultaatgerichte en
professionele aanpak van
JeugdProfs

JeugdProfs excelleert op 4
domeinen:
De 8 pijlers van JeugdProfs
1.

Onze Jeugdprofs zijn bekwame en

JeugdProfs is een vernieuwende

gekwalificeerde aanpakkers met

jeugdhulporganisatie voor urban en grootstedelijke

‘street credibility’.

jeugdigen, jongeren en hun gezinnen die vastlopen
in hun ontwikkeling. We zijn een organisatie die

2.

Een goede klik met jongeren is cruciaal.

kwaliteit, professionaliteit en resultaatgerichtheid

JeugdProfs hanteert een hoogwaardige

hoog in het vaandel heeft staan en hebben de

matchingssystematiek voor een effectieve

ambitie en missie om het leven van deze kinderen,

koppeling tussen jongere en jeugdprof.

jongeren en hun gezinnen te verbeteren volgens
onze effectieve methodiek: de ` InterventieSpiraal©`.

3.

Onze jeugdprofs zijn flexibel, werken vanuit
het hart en beschikken over een emotionele
bluetooth.

Onze organisatie biedt professionele diensten door
bekwame jeugdprofessionals met ‘street credibility‘
die de taal en straatcultuur als geen ander kennen.

4.

Dankzij onze hoogwaardige ‘matchingsystematiek‘

Samenwerking met de keten behoort tot ons
DNA.

zijn wij in staat om de aangemelde jongeren te
koppelen aan de juiste hulpverlener: de jeugdprofs.

5.

JeugdProfs staat voor een meetbare en

Daardoor kunnen de jongeren zich sneller

resultaatgerichte aanpak.

identificeren met de jeugdprofs en betere resultaten

Wij zijn innovatief en realiseren

worden behaald. JeugdProfs houdt rekening met de

gedragsverbeteringen op een duurzame

culturele en religieuze achtergrond. JeugdProfs is

manier. We doen wat nodig is en wat helpt.

gespecialiseerd in de urban- en superdiverse jeugd
en heeft een specifieke expertise met betrekking tot

6.

doelgroepen met een niet-westerse achtergrond. Met

Jeugdprofs is cultuursensitief en opereert
soepel in multi-problematieken.

vluchtelingen (statushouders) kent JeugdProfs ook
een rijke ervaring.

7.

JeugdProfs heeft geen wachtlijsten. De
hulpverlening kan snel starten,

Diensten
Voor gezinnen, kinderen en jongeren t/m 27 jaar
met cognitieve, sociaal-emotionele en/of geestelijke/
psychiatrische ontwikkelingsachterstanden bieden
wij uitgebreide dienstverlening aan binnen de
jeugdhulp, WLZ of WMO, waaronder:
•

(Ambulante) begeleiding en ondersteuning;

•

Opvoedondersteuning en gezinscoaching;

•

Trainingen;

•

Workshops.

is zo dicht mogelijk bij huis en laagdrempelig.
8.

JeugdProfs is HKZ-ISO9001 gecertificeerd,
heeft het keurmerk meldcode ontvangen,
aangesloten bij SISA en WTZI erkend door
het ministerie van volksgezondheid,
welzijn en sport. Daarnaast zijn onze		
medewerkers SKJ geregistreerd.

1. JeugdProfs Interventiespiraal©
De methodiek “InterventieSpiraal©” is door
JeugdProfs ontwikkeld. Deze methodiek is
specifiek ontwikkeld voor de meest kwetsbare
doelgroepen en heeft zich aantoonbaar bewezen.
Onze methodiek kenmerkt zich door een integrale
(keten)aanpak en het werken aan leefdomeinen
die op dat moment prioriteit en aandacht
behoeven. JeugdProfs kijkt samen met de cliënt
en het netwerk wat het nodig heeft om te kunnen
functioneren in de samenleving. Er wordt onder
andere geïntervenieerd in de leefdomeinen: school,
wonen, werken, vrijetijdsbesteding, dagbesteding,
relaties, praktische en sociale vaardigheden.
Naast deze interventies wordt er gewerkt aan de
eventuele onderliggende complexe problematieken
zoals een (licht) verstandelijke beperking, multigedragsproblematiek, systeemproblematiek,
delinquentie, psychiatrische en/ of psychologische
stoornissen.

2. Unieke Matching-systematiek
JeugdProfs is in staat gebleken om via de zelf
ontwikkelde “matching-systematiek” een optimale
match te maken tussen de jeugdprof(s) en de
aangemelde jongere/gezin. Zo wordt er rekening
gehouden met de straatcultuur en belevingswereld,
maar ook de culturele en religieuze wensen en
achtergronden van onze cliënten. De juiste klik
met de hulpvrager vinden wij van uiterst belang.
Hierdoor kunnen de jongeren zich makkelijker
identificeren aan zijn/haar persoonlijke begeleider.
Zorgmijdende jongeren accepteren de begeleiding
daarom vaker.

3. Effectieve organisatie. Zeggen wat
je doet en doen wat je zegt!
Naast een effectieve methodiek en juiste match
creëren, maakt JeugdProfs gebruik van een
geavanceerd IT-zorgsysteem. Hierdoor kunnen onze
professionals meer tijd besteden aan direct contact
met de cliënt.

4. Zo snel als mogelijk de
hulpverlening starten
JeugdProfs hanteert geen wachtlijsten en kan snel
de hulpverlening starten. Nadat de aanmelding is
gedaan kan er direct een intake gepland worden.
Als het dossier compleet en afgestemd is met het
systeem en keten, kan de hulpverlening starten. Uit
ervaringen en onderzoek is gebleken dat met name
deze kwetsbare doelgroep niet te lang kan en wil
wachten op de hulpverlening. JeugdProfs is flexibel
en kan makkelijk meebewegen en inspelen op de
vraagstukken die we binnenkrijgen.

Vragen? Wilt u ook hulp van JeugdProfs?
Heeft u een vraag over onze aanpak of wilt u direct contact?
Bel ons op 010-2150865 of mail ons op info@jeugdprofs.nl.
Bekijk ook eens onze website op www.jeugdprofs.nl

www.jeugdprofs.nl

