Wie zijn wij?
Hieronder stellen wij ons in het kort aan u voor. Wilt u meer
weten, of wilt u met een van ons in contact komen, ga dan
naar de betreffende website.

Wij zijn het trainingscentrum van het Hoornbeeck College. Wij verzorgen

Wij bieden jeugd- en opvoedhulp, zijn specialist in pleegzorg en in kleinschalig

Wij bieden advies, begeleiding, coaching en diagnostiek in onderwijssitua-

verblijf met bijwonende vrijwilligers voor kinderen en jongeren. Daarnaast ver-

ties en oudercursussen. Wij begeleiden kinderen, pubers, jongvolwassenen

zorgen wij cursussen en trainingen. www.sgj.nl

en gezinnen in de thuissituatie. Kerkenraden en vrijwilligers ondersteunen

coaching en training voor een brede doelgroep van jongeren, ouders en
kerkenraadsleden, bedrijven en scholen. www.hoornbeeckconnect.nl

Samenwerking Christelijke
Jeugdhulp

we bij informele zorg. www.koc.nu

Wij adviseren en begeleiden scholen en ondersteunen leerlingen met leer- en

Wij helpen kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Wij bieden

gedragsproblemen of sociaal-emotionele problematiek. Ook bieden wij voorlich-

zorg en begeleiding op het gebied van wonen, logeren, dagbesteding en ambu-

ting en organiseren wij oudercursussen. www.driestar-educatief.nl

lante ondersteuning. www.adullamzorg.nl

Wij bieden begeleiding, (thuis)behandeling, voorlichting en training aan gezinnen,

Wij bieden advies, begeleiding, coaching en diagnostiek in onderwijssituaties

kinderen en jongeren met een psychosociale, psychiatrische of verstandelijke

en oudercursussen. Wij begeleiden kinderen, pubers, jongvolwassenen en

beperking. www.leliezorggroep.nl

gezinnen in de thuissituatie. Kerkenraden en vrijwilligers ondersteunen we bij
informele zorg. www.eleos.nl

De Schutse
Wij verlenen zorg aan kinderen en jongeren met een (verstandelijke)
beperking. Naast bewonerszorg en cliëntbegeleiding is ontwikkeling van
mensen een streven. www.deschutse.nu

Wij geven psychosociale hulpverlening op maat (opvoedingsondersteuning,

Jeugd- en opvoedhulp
vanuit christelijke waarden,
overal in Nederland

Samenwerking Christelijke Jeugdhulp biedt een landelijk

individuele begeleiding, familie- en gezinstherapie). De hulpverlening draagt

dekkend aanbod van jeugd- en opvoedhulp. Zo kunnen

bij aan (nieuw) perspectief bij jongeren en hun ouders die door uiteenlopen-

wij kinderen en jongeren adequaat helpen door advies,

de oorzaken zijn vastgelopen: persoonlijk, in gezin of maatschappij.

www.stichtingschuilplaats.nl

begeleiding, zorg en opvang. Wij doen dat vanuit
herkenbare christelijke waarden en sluiten als dat kan
aan bij de mogelijkheden van de hulpvrager, gebruikmakend van de kracht van zijn omgeving. Dit gebeurt

Wij zijn de vereniging langdurige zorg van de Gereformeerde Gemeenten.
Wij zijn een belangenorganisatie en voorlichtingsinstituut en geen daadwerkelijke
aanbieder van zorg of hulpverlening. www.helpendehanden.nl

Wij bieden schoolmaatschappelijk werk en geven advies en hulp aan jongeren bij

door een van de individuele zorgaanbieders met het

o.a. gezinsproblemen, opvoedingsvraagstukken, psychische problemen, seksueel

eigen specialisme, of samen met meerdere aanbie-

misbruik, identiteitskwesties en eenzaamheid. www.stichtingdevluchtheuvel.nl

ders vanuit de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp
wanneer er meerdere disciplines nodig zijn.

Wij ondersteunen jongeren in hun participatie op de arbeidsmarkt. We be-

Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen met een handicap. Cliënten kunnen

geleiden naar arbeid en coachen op de werkvloer, in opdracht en in samen-

bij ons terecht voor wonen, dagbesteding, logeren, zaterdagopvang, zorg aan

werking met UWV, gemeenten, bedrijven, kerken, scholen en zorgaanbieders.

huis en Praktisch Pedagogische Gezinsbegeleiding. www.siloah.nl

www.talentawerkt.nl

www.christelijkejeugdhulp.nl

Hulp aan kinderen en jongeren
Een ondersteuningsvraag van een kind of jongere heeft
vaak meer dan één kant. Vaak gaat het niet alleen om
het kind of de jongere zelf, maar spelen er omgevingsfactoren mee. Daarom gaat in bijna alle gevallen de oplossing verder dan het bieden van hulp of begeleiding aan
de hulpvrager zelf. Ook (pleeg)ouders, andere familie
leden, het sociale netwerk, kerk en school kunnen een
belangrijke rol spelen in het veranderen van de situatie.

Een greep uit de mogelijkheden
In de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp komen disciplines samen van organisaties die zich richten op de
kinderen en jongeren zelf, hun ouders, familie en vrienden,
kerken, scholen en werkgevers. Zo kunnen wij een totaalpakket aan diensten en producten bieden, gericht op hulp,
begeleiding, zorg, preventie, training en voorlichting.
Wat bieden wij?

Als Samenwerking Christelijke Jeugdhulp hebben wij de
ervaring, expertise, contacten en mogelijk
heden om in
te spelen op elke zorg- of hulpvraag van kinderen en jongeren. Dat kunnen we vanuit onze samenwerking in elke
regio in Nederland.

/ Psychische problemen: hulp, begeleiding
en voorlichting

Regionale invulling
In de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp werken organisaties uit het hele land samen. Wij kunnen onze medewer-

/ Autisme: begeleiding en voorlichting

kers dus regionaal of lokaal inzetten voor hulp, begeleiding,
zorg en voorlichting die daadwerkelijk bereikbaar is. Onze

/ Dyslexie: onderzoek en behandeling
/ PDD-NOS: begeleiding en voorlichting
/ (Spoed)opvang in pleeggezinnen
/ Opvoedondersteuning voor ouders
/ Gezinsbegeleiding

Waarden en normen
De instellingen die zich hebben verenigd in de Samen-

/ Hulp en voorlichting aan kinderen van gescheiden
ouders

medewerkers kunnen daarbij altijd een beroep doen op de
expertise en kunde binnen de eigen organisatie of binnen
ons nationale netwerk. De hulpvraag staat daarbij vanzelfsprekend altijd centraal.

Brede samenwerking
In de Samenwerking Christelijke Jeugdhulp zijn uiteenlopende zorgaanbieders verenigd. Zij werken niet alleen
onderling samen, maar ook met kerken, samenwerkingsverbanden in het primair en voortgezet onderwijs, met een
hogeschool en een school voor middelbaar beroepsonderwijs.

werking Christelijke Jeugdhulp werken vanuit een levensbeschouwelijke identiteit die gekenmerkt wordt door

/ Hulp en begeleiding bij huiselijk geweld

Bijbelse waarden en normen. We wensen maximaal af
te stemmen op de vragen en behoeften van kinderen en
jongeren en/of hun ouders die zich aangesproken voelen
door onze waarden en normen. Onze passie en compassie
gaan gepaard met een professionele manier van werken.
Alleen op die manier kunnen wij het beste bieden.

• Voor iedere gemeente
• Totaalaanbod door bundelen specialisaties
• Herkenbare christelijke waarden

/ Dagbesteding
/ Jobcoaching en re-integratie
/ Participatie op de arbeidsmarkt
/ Deelpleegzorg en langdurige pleegzorg
/ Tijdelijke en permanente (begeleide) woonvormen
/ ...

Folders bijbestellen? Dat kan op onze website:
www.christelijkejeugdhulp.nl

