Maashorst

24-uurs zorg
Voor kinderen tot zestien jaar

24-uurs zorg

Koraal locatie Maashorst biedt 24-uurs zorg aan kinderen tot 16 jaar die
niet thuis of in een pleeggezin mogen of kunnen wonen. De 24-uurs zorg is
is er voor kinderen die in principe normaal begaafd zijn en die te maken
hebben met (ernstige) ontwikkelings-, gedrags- en/of leerproblemen.
Tijdens plaatsing binnen de 24-uurs zorg werken we onder andere aan
het verminderen van gedragsmoeilijkheden en het leren van sociale
vaardigheden. Onze bevindingen delen we met ouders en verzorgers,
zodat zij het doen en laten van hun kind beter kunnen begrijpen.
Daarnaast bieden we handreikingen die ouders en verzorgers in staat
stellen om beter te kunnen omgaan met dit gedrag.

Werkwijze
Kinderen die binnen de 24-uurs zorg
worden geplaatst worden begeleid door
pedagogisch medewerkers. Op een 24uurs groep wordt een warm, open en
positief pedagogisch klimaat geboden
met veel aandacht voor de ontwikkeling
van ieder kind. Ieder kind of zijn/haar
eigen hulpvraag staat centraal, wat
leidt tot individuele trajecten met
individuele behandeldoelen. Daarnaast
zijn er algemeen geldende regels die
aansluiten bij het pedagogisch klimaat
en wordt er gewerkt met een vast
dagritme.
Naast het werken met behandeldoelen

is er aandacht voor het bieden van
een passende vrijetijdsbesteding,
passend onderwijs en jeugdhulp aan
ouders/verzorgers. De behandeling
is gericht op het creëren van
toekomstperspectief, optimaliseren
van onderwijskansen, optimaliseren van
samenwerking met ouders/verzorgers
en positief ouderschap.
Gezinsbegeleiding
Wanneer een kind wordt opgenomen
worden de ouders/verzorgers
en het gezin begeleid door een
gezinsbegeleider van Maashorst.
Deze begeleiding richt zich op het
bieden van steun, het besteden van

aandacht aan de omgeving van het
gezin, bestaande netwerken (familie
en vrienden) versterken en eventuele
nieuwe contacten leggen. Daarnaast
helpt de gezinsbegeleider ouders/
verzorgers het gedrag van het kind
beter te begrijpen en daarmee om te
gaan. Er wordt gewerkt aan gestelde
doelen waarbij de gezinsbegeleider tips
en handreikingen kan geven.
Er vinden gesprekken plaats tussen
de gezinsbegeleider, de mentor vanuit
de 24-uurs zorg en ouders/verzorgers
om afstemming te zoeken. Alles met
als doel ouders/verzorgers sterker te
maken in hun ouderrol, zodat het kind

mogelijk weer thuis kan wonen na de
behandeling/opname.
De hulpvraag en de samenwerking met
ouders/verzorgers en het kind is ons
uitgangspunt, voortkomend uit de visie
van 'Gezin Centraal'. Maashorst is van
mening dat je een kind niet los kan zien
van zijn systeem en neemt daarom het
hele gezin mee in de behandeling van
het kind.
Zorgplan
Er wordt voor zowel het kind als
ouders/verzorgers gewerkt met
doelen, die in de vorm van een zorgplan
worden vastgelegd. Dit plan wordt

regelmatig door de regiebehandelaar
besproken met ouders/verzorgers, het
kind en indien van toepassing andere
betrokkenen (bijvoorbeeld school,
familie of andere hulpverleners).
Tijdens deze gesprekken worden
gestelde doelen geëvalueerd en
eventueel nieuwe afspraken gemaakt.
Vestigingen
De 24-uurs zorg van Maashorst wordt
geboden in:
• Groepen die zijn gehuisvest in Reek.
• Groepen die zijn gehuisvest in Boxtel.
• Gezinshuizen gevestigd in Den
Dungen en Megen.

Meer informatie
Voor meer informatie over 24-uurs
zorg of over aanmelding kun je
contact opnemen met:
Cliëntenbureau Noordoost-Brabant
0411 - 652 333
clientenbureaunob@koraal.nl

