‘Je hoort erbij en je doet mee’

Formule Jeugddorp De Glind

Veerkrachtig opgroeien

Introductie
In dit document wordt de formule van Jeugddorp De Glind toegelicht.
De formule beschrijft waar Stichting Jeugddorp en de bij haar aangesloten partners voor staan.
De formule is een leidraad en geeft houvast bij het werken in en vanuit het Jeugddorp en de regio.
Stichting Jeugddorp De Glind bundelt de krachten van Glindse en regionale sociaal ondernemers en
zorg- en onderwijsorganisaties die te maken hebben met jeugdigen met complexe ontwikkelvragen.
De formule geeft enerzijds inzicht hoe we invulling geven aan de belofte van het Jeugddorp. De
formule biedt daarbij anderzijds kaders voor de samenwerking en invulling van het aanbod.

Jeugddorp De Glind: wat maakt ons uniek
Jeugddorp De Glind biedt jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag al decennialang een unieke
combinatie van deskundige ondersteuning en zo gewoon mogelijk opgroeien in een
(dorps)gemeenschap.
Onze unieke kracht: veerkrachtig opgroeien in een versterkte gemeenschap
Veerkrachtig opgroeien is: ‘het vermogen ontwikkelen om te kunnen omgaan met de uitdagingen die
het leven je stelt’.
Het bijzondere is dat in Jeugddorp De Glind de leefgebieden om de jeugdige – wonen, school, vrije
tijd – in verbinding staan met elkaar en ten dienste van de ontwikkeling van jeugdigen controleerbaar
en beïnvloedbaar zijn. Zo kunnen we voor elk 1 kind, jeugdige of jongvolwassene de juiste, kansrijke
omgeving creëren. Eén jeugdige, één plan. De kracht van het gewone leven doet zijn werk in het
Jeugddorp. De lijntjes zijn kort, de sociale betrokkenheid groot. Alles is geregeld. En als het niet
geregeld is, weten betrokkenen elkaar te vinden. Samen werken we voor een perspectiefvolle
toekomst voor jeugdigen.

Stichting Jeugddorp De Glind: hier staan wij voor
Stichting Jeugddorp De Glind is een innovatieve, flexibele netwerkorganisatie die zich in en vanuit het
Jeugddorp inzet voor uithuisgeplaatste jeugdigen uit het hele land en jeugdigen uit de regio met een
complexe ontwikkelvraag. De stichting doet dit samen of via de bij haar aangesloten partners.
Gezinshuizen, zorg- en onderwijsorganisaties en ondernemers in De Glind en uit de regio bundelen
hun krachten en werken samen onder één formule. Kern van de formule: ‘vakkundig maatwerk
bieden aan jeugdigen met een complexe ontwikkelvraag zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot
volwaardig burgers’.
De werkwijze die voortvloeit uit de Jeugddorp-formule kenmerkt zich door een betrokken en
servicegerichte benadering van jeugdhulp.

Onze visie: kracht van het gewone leven
Jeugdigen met complexe ontwikkelvragen hebben de kracht van het gewone leven nodig om
zich optimaal te kunnen ontwikkelen.
Om zich goed te kunnen ontwikkelen hebben jeugdigen in onze visie de context van het normale
leven nodig. Het echte leven is dé beste plek om te leren, groeien en ervaring op te doen voor een
solide toekomst.
Er bij horen en meedoen
Het unieke aan Jeugddorp De Glind is dat het echte leven zich op maat in een kleinschalige en veilige
dorpse context afspeelt. En niet zomaar een dorp, maar een dorp met decennialange ervaring met
-en gedegen kennis over- jeugdigen met complexe ontwikkelvragen. Deze context zorgt ervoor dat
jeugdigen optimaal kunnen leren in, van en over het echte leven. Tegelijk zorgt het ervoor dat
jeugdigen deel uit maken van de dorpsgemeenschap. Je hoort erbij en je doet mee.
1

In dit stuk wordt de term jeugdige gebruikt voor de brede doelgroep; kinderen, jeugdigen en jongvolwassenen

In De Glind ben je niet de enige jeugdige die niet bij zijn eigen ouders woont, of zich ‘anders’
gedraagt. Je wordt er herkend en erkend.
Wonen in gezinsvormen
Binnen het domein ‘Wonen’ gaan wij ook voor het gewone leven op maat en richten we ons op
opvang in gezinsvormen. Het (professionele) gezin vormt zich hier rond de behoeften van de
jeugdigen.
Onze missie: toekomstperspectief
Werken aan toekomstperspectief voor en met jeugdigen met complexe vragen op alle
leefgebieden; wonen, leren/werken en vrijetijdsbesteding binnen de unieke context van een
dorpsgemeenschap.
Door alle leefgebieden (wonen, leren/werken en vrijetijd) op maat in te richten naar de behoeften
van de jeugdigen creëren we een stabiele en stimulerende omgeving waarin hij of zij een
waardevolle basis krijgt voor de toekomst.
Ons richtpunt: volwaardig burgerschap
Volwaardig burgerschap; het vermogen om te wonen, leren en/of werken en het
(onder)houden van een sociaal netwerk; optimale regie en autonomie over het eigen leven, al
dan niet met enige vorm van ondersteuning.
Wij (alle partners van Stichting Jeugddorp De Glind) willen dat alle jeugdigen in Nederland een
gelukkig, bevredigend leven kunnen leiden. Om dit te kunnen doen moeten zij nu de basis
ontwikkelen waarmee ze in de toekomst zo veel mogelijk zelfstandig en volwaardig kunnen
deelnemen in de samenleving.

Jeugddorp De Glind: voor wie
Maatwerk voor uithuisgeplaatste én regionale jeugdigen
Stichting Jeugddorp De Glind is er enerzijds voor jeugdigen met een nadrukkelijke behoefte aan de
context van De Glind. Hieronder vallen uithuisgeplaatste kinderen en jeugdigen uit heel Nederland
die baat hebben bij een veilige en stabiele woon- en leeromgeving, waar wonen, leren en vrijetijd op
elkaar zijn afgestemd.
Anderzijds zet de stichting zich in voor jeugdigen uit de regio (FoodValley en Amersfoort- Eemland)
met een complexe ontwikkelvraag of ondersteuningsbehoefte die vraagt om dezelfde
uitgangspunten en context.
In Jeugddorp De Glind kunnen zowel uithuisgeplaatste als regionale (thuiswonende) jeugdigen
gedegen stappen zetten naar de toekomst op het gebied van wonen, leren/ werken en vrijetijd
binnen de context van een (dorps)gemeenschap.

Jeugddorp De Glind: zo werken wij
Kernwaarden van Jeugddorp-partners
Dit is waar alle Jeugddorp-partners voor staan:




Herkenning en erkenning van de jeugdige en zijn netwerk
Onvoorwaardelijk er zijn voor de jeugdige
Vakbekwaam in het werken met de jeugdige

Kenmerken van Jeugddorp-partners
De servicegerichte benadering van jeugdhulp die alle Jeugddorp-partners hanteren, kenmerkt zich
door;







Eigen regie jeugdigen en netwerk
Maatwerk
Vraaggericht werken
Professioneel ondernemerschap
Samenhang en verbinding
Kleinschaligheid

Eigen regie en vraaggericht maatwerk
Eigen regie betekent dat we jeugdigen coachen in het ontdekken en optimaal benutten van hun
eigen kracht. We coachen jeugdigen in hun weg naar een volwassen leven. Vanuit de ontwikkelvraag
van de jeugdige. We kijken naar de mogelijkheden van jeugdigen, niet de onmogelijkheden. En
leggen de nadruk op het ontwikkelen van bestaansvaardigheden; vaardigheden om een zo
zelfstandig mogelijk leven te leiden. Dit betekent voor iedere jeugdige iets anders, we leveren
maatwerk.
We kijken verder dan de acute vraag en gaan niet voor de ‘quick-win’, maar voor winst op de langere
termijn. Wij gaan voor duurzame relaties, gericht op toekomstperspectief voor de jeugdig en
investeren hierin. We coachen jeugdigen om stappen te zetten richting volwaardige deelname aan de
samenleving. We geven niet snel op en zetten ons onvoorwaardelijk in voor jeugdigen.
Professioneel ondernemerschap
Uiteraard zijn we deskundig, staan we voor veiligheid en verstaan we ons vak. We hebben verstand
van het normale leven en normaliseren én van de (talent-)ontwikkeling van jeugdigen.
Professionaliteit betekent voor ons; proactief handelen, zelforganiserend en zelfreflectief zijn.
Samenhang en verbinding
We werken vanuit een intrinsieke nieuwsgierigheid in de jeugdige. Gaan eerst de verbinding en het
contact aan, en werken vanuit deze basis aan groei.
Verbinden betekent voor ons in contact staan met de jeugdige. Een band opbouwen en de jeugdige
zien voor wie hij/zij is, niet alleen voor wat hij/zij doet. We zoeken ook de verbinding met de
omgeving van de jeugdige; betrekken en versterken actief het contact met het eigen netwerk van de
jeugdige. Uitgangspunt is: ‘iedereen doet mee’.

We verbinden de verschillende leefdomeinen. Door over de verschillende leefgebieden van de
jeugdige heen samen te werken, kunnen we de optimale voorwaarden voor ontwikkeling bieden. Dit
doen we door krachten en kwaliteiten te bundelen en te werken vanuit één dynamisch
ontwikkelplan*, volledig afgestemd op de individuele jeugdige.
* Een vernieuwde aanpak van het hulpverleningsplan, ontwikkeld in Jeugddorp De Glind

Kleinschaligheid
We hebben oog voor iedere jeugdige doordat we werken op kleine schaal, binnen een overzichtelijke
gemeenschap. Leren en werken vindt plaats bij kleine, lokale ondernemers en wonen in kleinschalige
setting; in gezinsvormen.
De kleinschaligheid maakt onze betrokkenheid bij jeugdigen groot. En in combinatie met onze
servicegerichte benadering van jeugdhulp maakt het ook dat we flexibel zijn, goed in maatwerk en
eenvoudig kunnen op- en afschalen wanneer dat nodig is.

Jeugddorp-formule: toetsing en toezicht
Dragers van de formule
De formule van Jeugddorp De Glind wordt in de praktijk gebracht door Stichting Jeugddorp De Glind
en haar partners. Dit zijn lokale en regionale sociaal ondernemers en jeugdhulp- en
onderwijsorganisaties. Zij hebben zich gecommitteerd aan de formule en verzorgen vanuit dat kader
maatwerk voor jeugdigen.

Borging formule in de praktijk
Stichting Jeugddorp De Glind draagt zorg voor de borging van de kwaliteit van de formule. Zij houdt
toezicht op de toepassing van de formule door partners in de dagelijkse praktijk en staat borg voor
een cyclische (jaarlijkse) kwaliteitstoetsing van de formule bij alle aangesloten partners. De stichting
heeft daarnaast een voorbeeldfunctie door zelf ook aanbod te leveren binnen de context van de
formule en onderwerpt zich hiermee aan dezelfde kwaliteitstoetsing.

Toezicht inhoud formule
De Rudolphstichting, actief op het gebied van innovatieve jeugdzorgprojecten en al decennialang
betrokken bij het Jeugddorp, heeft de rol van grootaandeelhouder van de formule. De
Rudolphstichting bewaakt het grotere belang van het Jeugddorp en vertaling daarvan in de formule.

