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groep



Vrijwillig en samen 
Op de open groep bieden we zorg aan jongeren die (tijdelijk) niet in 

hun eigen netwerk kunnen verblijven of na een gesloten/besloten 

plaatsing de volgende stap nemen richting hun terugkeer in de 

samenleving. Op deze groep hebben jongeren meer vrijheden en 

verantwoordelijkheden waar zij mee leren omgaan onder begeleiding 

van een ervaren en gespecialiseerd team. Het verblijf op de open 

groep is op basis van bereidheid en daarmee niet vrijblijvend. De 

achterliggende intentie is dat jongeren gemotiveerd zijn om er te 

verblijven en ook willen samenwerken met het begeleidende team. 

Deze bereidheid en motivatie voor behandeling is de basis voor een 

succesvol traject. Ook is het belangrijk dat het netwerk om de jongere 

heen achter de plaatsing staat en samen met het begeleidingsteam de 

jongere zo goed mogelijk ondersteunt.

Wat doen we? 
De jongere leert omgaan met vrijheden en verantwoordelijken die in 

het alledaagse leven vanzelfsprekend zijn. Deze behandeling bestaat 

enerzijds uit de groepsbehandeling, waarbij de jongeren meer centraal 

staat. Anderzijds streven wij er naar om het betrokken systeem 

(zoals ouders, school) rondom de jongeren actief te betrekken bij 

de behandeling. Overdag volgt de  jongere intern (voor degene met 
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een gesloten machtiging) of extern onderwijs. Wanneer er geen dag 

invulling is in de vorm van opleiding en/of werk zoeken wij samen 

met de jongere en het netwerk naar een positieve dag-invulling zoals 

school, stage, werk of een andere vorm van dag invulling. 

Huisregels en zorgovereenkomst
Aangezien het verblijf op de open groep op basis van bereidheid is, 

maar het wel belangrijk is om voor jongeren duidelijkheid en structuur 

te creëren, zijn er huisregels (QR code met doorverwijzing naar 

huisregels op de site). Hierin worden algemene en meer specifieke 

afspraken benoemd waar iedereen zich aan moet houden. Daarnaast 

wordt er door iedere jongere een zorgovereenkomst (QR code met 

doorverwijzing naar zorgovereenkomst op de site) getekend. Hiermee 

gaat de jongere akkoord met een opname op de open groep, het 

behandelplan en de huisregels. Verder worden er naast de algemene 

huisregels aanvullende individuele afspraken gemaakt in overleg met 

de jongere, het netwerk en het begeleidingsteam, die aansluiten bij 

persoonlijke begeleidingsbehoeftes. 

Hoe kun je een jongere aanmelden? 
Verwijzing naar de open groep is op basis van een indicatiestelling 

door gemeente, CJG (Centrum Jeugd en Gezin) of een gecertificeerde 

instelling (zoals Bureau Jeugdzorg). 

Locatie
De open groep bevindt zich in Cadier en keer op het terrein van Via 

Jeugd, in het paviljoen ’De Specht’. 

Informatie 
Wil je meer weten of heb je een concrete vraag over de open groep? 

Neem dan contact op per mail: Opengroep@viajeugd.nl  

of via het telefoonnummer 040-4077150 
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Via Jeugd is een Jeugdzorg-organisatie voor 

jeugdbescherming, jeugdhulpverlening en 

onderwijs in Cadier en Keer. Wij bieden zorg aan 

jongeren met zeer ernstige gedragsproblemen. 

Wij willen de jongeren grip op de toekomst 

geven. Naast open jeugdzorg bieden wij ook 

gesloten jeugdzorg, verblijf in de Kleinschalige 

Voorziening Justitiële Jeugd (KVJJ), ThuisBest 

en ambulante behandeling. Meer informatie over 

het aanbod vind je via www.viajeugd.nl/aanbod

Volg ons op 

Pater Kusterweg 8 

6267 NL Cadier en Keer

040-4077150


