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Wie zijn en wat doen we 
Stichting Jeugddorp De Glind is een servicegerichte netwerkorganisatie, een zorgaanbieder nieuwe 
stijl, die werkt aan toekomstperspectief voor en mét jeugdigen met complexe vragen op alle 

leefgebieden: wonen, leren/werken, vrijetijdsbesteding, binnen de unieke context van een 
dorpsgemeenschap. Belangrijk uitgangspunt in onze werkwijze is maatwerk. 

 
Voor wie 

- Voor kinderen en jongeren uit het hele 
land die langdurige opvoeding en verblijf 

nodig hebben (hoofdzakelijk voogdij). 
- Voor kinderen en jongeren uit de regio, 

die zich niet voegen in het bestaande 
onderwijs/zorgaanbod.  

 
Waarom 

De focus is volwaardig burgerschap. 
 

Hoe 
Wij geloven dat jeugdigen met complexe 

vragen de kracht van het dagelijkse leven 
nodig hebben om zich optimaal te kunnen 

ontwikkelen richting volwaardig 
burgerschap.  

Wij richten ons op de ontwikkeling van een 
duurzame, hechte sociale gemeenschap 

voor jeugdigen met voogdij. Een gemeenschap waar je bij hoort en waarin wederzijds ontmoeten, 
leren, samenwerken en bewustwording centraal staan.  

We streven naar een cultuur waarin iedereen gezien en gekend wordt. We zien sensitiviteit en 
responsiviteit als de vermogens om jeugdigen goed waar te nemen en bij de situatie aansluitende 
antwoorden te geven.  

 
Werkwijze en speerpunten 

De grootste uitdaging zit in de sociale verwevenheid met elkaar. Wanneer we erin slagen om het 
Jeugddorp tot “thuis” van veel jeugdigen te maken, bieden we hen kansen voor de toekomst. 

We richten ons de komende jaren op de versterking van het sociale weefsel in het Jeugddorp om 
daarmee de duurzaamheid van het wonen te versterken. 

We bieden mogelijkheden aan jongeren die vanwege ernstige gedragsontregeling op dit moment 
niet in staat zijn regulier of speciaal onderwijs te volgen.  

De vrijetijdsbesteding heeft een sterk verbindende rol tussen de jeugdige en de community en 
omgekeerd. Voor veel jeugdigen is de vrijetijd het grootste oefengebied om het zelfbeeld te 

versterken en nieuwe competenties te vergaren. 
 

Doelen voor de toekomst 
In 2023: 

 zijn de vier leefgebieden in het Jeugddorp geïntegreerd en opgavegericht met elkaar 
verbonden; 

 realiseert onze organisatie in samenwerking met partners gezinsgerichte opvoeding met 20 
gezinshuizen en 5 SIMBA huizen; 

 is het Jeugddorp bekend als een duurzame, hechte sociale gemeenschap voor jeugdigen met 

voogdij; 

 zijn de mogelijkheden van Wooninitiatief De Wijde Mantel uitgebreid met logeren, 

onderwijs en een gezinshuis met kinderen met een meervoudige beperking; 

 realiseren we 20 maatwerktrajecten; 

 draagt de vrijetijdsbesteding duurzaam bij aan de leefbaarheid van het Jeugddorp;  

 hebben we een hoogwaardig niveau van respijtzorg gerealiseerd in het Jeugddorp;  

 werken we intensief samen binnen de regio FoodValley en met de 

Jeugdbeschermingsorganisaties.  


