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jongeren en ouders.
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Missie
Wij willen bijdragen aan het welzijn van jongeren en hun ouders in de maatschappij van de 21e eeuw. We willen een 
voorwaarts gerichte, samenhangende ontwikkeling creëren die Nederlandse jongeren toerust met de kennis, vaardigheden 
en attitudes die zij nodig hebben voor leven in de 21e eeuw. Onze overtuiging is dat dat alleen kan door de gelijktijdige 
ontwikkeling van hun directe omgeving (ouders/gezin) en een nieuwe balans daarbij voor het systeem waarin de jongere 
leeft. 

Wij willen met name jongeren van 12 tot en met 18 jaar meer welzijn bieden door hen te leren leren, leven en werken. We 
faciliteren hen zich te ontwikkelen tot:

● succesvolle lerenden
● personen met zelfvertrouwen
● verantwoordelijke burgers 
● effectieve participanten

Daarnaast willen we jongvolwassenen (18-25 jaar) meer welzijn bieden en een goede start faciliteren van hun zelfstandige 
leven.
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Visie

We geloven erin dat een blijvend effect bij een jongere en zijn/haar ouder(s) het gemakkelijkst ontstaat doordat we 
maatwerk bieden, waarbij de hulpvraag van de jongere en zijn ouder(s) echt centraal staat en blijft staan. Dit doen we door:

● Zijn dagelijkse omgeving mee te ontwikkelen in zijn ontwikkelwens.
● Een begeleider te bieden die matched met de persoon en zijn ontwikkelwens.
● Zo lang en zo snel begeleiding te bieden als nodig is vanwege zijn hulpvraag
● Zorgvuldige overdracht en afstemming van ontwikkelwensen en evaluatie van de status hiervan

Daardoor bieden wij maatwerk, waarbij delen van een ontwikkeltraject soms gelijktijdig plaatsvinden voor verschillende 
jongeren (en ouders) en die altijd ook een eigen separaat moment en eigen invulling hebben voor de individuele jongere en 
zijn ouders.
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Methodieken:

● Methodiek van het ervarend leren; 
“leren door te doen.”

● Geweldloos communiceren;
“contact.”

● Systeem gericht werken;
“iedereen heeft recht op een plek.”



Trajecten:



Doelgroep jongerentraject.

• Jongeren tussen de 12 en 21 jaar, hun ouders en hun 
netwerk.

• Jongeren die gebaat zijn bij minder praten meer doen.
• Jongeren waar uit huis plaatsing dreigt.
• Jongeren met enige mate van zelfreflectie.
• Geen ernstige verslaving en/of psychiatrisch beeld.



Doel jongerentraject:

● Contactverbetering/herstel tussen ouder/opvoeder en 
jongere.

● Succeservaringen creëren.
● Vergroten zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
● Aanleren van vaardigheden.
● Agressie en emotie reguleren.
● Voorkomen cq verkorten uithuisplaatsing.
● Voorkomen van schooluitval.
●  Terug naar school en/of werk.
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Doelgroep gezinstraject

• Gezinnen in alle mogelijke samenstellingen. 
• Gezinnen waar het thuis even niet goed gaat.
• Gezinnen die kampen met het thema respect en gezag.
• Gezinnen die samen willen werken aan meer contact en 

betere communicatie. 
• Geen ernstige verslaving en/of psychiatrisch beeld



Doel gezinstraject:

● Verbetering van het contact.
● Lastige opvoedsituaties worden weer hanteerbaar.
● Samen zijn en samen spelen wordt weer leuk.
● Doorbreken van negatieve gedragspatronen.
● Aanleren van vaardigheden.
● Succeservaringen creëren. 
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Doelgroep 1 op 1 traject:

• Jongeren tussen de 12 en 21 jaar, hun ouders en hun 
netwerk.

• Jongeren die gebaat zijn bij minder praten meer doen.
• Jongeren waar uit huis plaatsing dreigt.
• Jongeren met enige mate van zelfreflectie.
• Geen ernstige verslaving en/of psychiatrisch beeld.
• Jongeren die meer behoefte hebben aan zelfstandigheid.



Doel 1 op 1 traject:
● Contactverbetering/herstel tussen ouder/opvoeder en 

jongere.
● Zelfvertrouwen en zelfstandigheid vergroten.
● Verantwoordelijkheid leren dragen.
● Aanleren van vaardigheden.
● Voorkomen cq verkorten uithuisplaatsing.
● Voorkomen van schooluitval.
● Terug naar school en/of werk.
● Vergroten zelfstandigheid en zelfvertrouwen.
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Resultaten:

● 95 % van de deelnemers maakt het traject af.
● 80% blijft thuis wonen of  kan eerder terug naar huis. 
● Meer en betere communicatie tussen ouder en kind.
● Meer vertrouwen en zelfvertrouwen.
● Terug naar school.
● Betere schoolprestaties.
● Inzicht in eigen gedrag en gedrag van mensen om hen heen.
● Snellere weg naar zelfstandigheid.
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Reacties van deelnemers:

● Er is tijd voor mij.
● Er wordt echt geluisterd. 
● Ik word gezien en serieus genomen.
● Er komen oplossingen.
● Het gaat stap voor stap.

Kijk voor meer uitgebreide ervaringen op deze link.
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https://www.btobasic.nl/ervaringen/


● Duur; 6 maanden, 
uitgangspunt is tussen de 25 
en 29 dagen weg.

● Wekelijks thuisbegeleiding.

● De start en afsluiting beslaat 
een week.

● 3 herhaling bijeenkomsten.

● 3 workshops voor de ouders 
tussen de bijeenkomsten 
door.

● Gefaseerd.

Opbouw 
Jongerentraject



● Duur; 4 maanden, 
uitgangspunt is 8 dagen 
weg.

● Wekelijks thuisbegeleiding.

● De start en afsluiting beslaat 
een weekend.

● De start is samen met 
andere gezinnen.

● Het gezinstraject is 
maatwerk.

● Gefaseerd.

Opbouw 
gezinstraject



Route van toeleiding:



Samenwerken;



Expertises die in het team zitten:

- Politie - Justitie
- (Outdoor)Sport - Onderwijs
- PMT - Gedragswetenschappers
- Psychologen - Huisarts
- Pedagogen - Vechtsport
- SKJ geregistreerde zorg werkers.
- ISO gecertificeerde organisatie.



Bent u geïnteresseerd? Wij komen 
graag persoonlijk kennismaken.

U kunt ook contact opnemen:


