Behandeling van
jongeren gericht
op zelfstandigheid.
Het Fasehuis

Structuur, geduld en
positieve aandacht.
Zelfstandig wonen … maar hoe?
Net als hun leeftijdsgenoten willen veel jongeren met
complexe problemen en hulpvragen op een gegeven
moment (deels) zelfstandig wonen. Speciaal voor hen is
er de behandelgroep ‘het Fasehuis’ in Barneveld.

In het Fasehuis behandelen en begeleiden we jongeren
van 16,5 jaar tot 18+ die de stap naar (gedeeltelijke)
zelfstandigheid willen maken. Wij zorgen voor extra
behandeling, begeleiding en ondersteuning. De jongeren
hebben baat bij structuur, geduld en positieve aandacht,

Sommige jongeren lopen vast op meerdere levensgebieden.

zonder dat nadrukkelijk een beroep wordt gedaan op

Ze kunnen last hebben van een complex trauma en/of

relatievorming. Het Fasehuis biedt dat.

hechtingsproblematiek. Vanwege hun specifieke zorgvragen
zijn ze niet of onvoldoende geholpen met plaatsing in een
reguliere woongroep of gezinscontext.

Eigen grenzen
herkennen en
hanteren.
Praktisch en persoonlijk
In het Fasehuis helpen we jongeren via behandeling en
begeleiding stappen te zetten op het gebied van wonen,
school, werk en vrije tijd. De jongeren leren praktische
vaardigheden, zoals het schoonhouden van de woning
en het regelen van hun financiële zaken. Daarnaast
besteedt het Fasehuis ruime aandacht aan de persoonlijke
ontwikkeling van jongeren.
Voor elke jongere kijken we wat in het leerproces van belang
is. Jongeren ontdekken bij het Fasehuis wie ze zijn, waar
ze naartoe willen werken en wat ze daarin leren. Ze leren
eigen en andermans grenzen te herkennen en respecteren,
ook als het gaat om verslavingen. Bij het Fasehuis werken
de jongeren aan hun netwerk. Ze leren sociale contacten te
onderhouden en om te gaan met belangrijke instanties.

Kijken naar
individuele mogelijkheden
en behoeftes.
Behandeling en begeleiding
Jongeren werken in het Fasehuis fasegewijs toe naar
meer zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid. Het
huis staat in het centrum van Barneveld. Jongeren maken
dus deel uit van de maatschappij waar zij uiteindelijk
zelfstandig hun plekje vinden. Gedurende het hele traject
kijken we goed naar hoe jongeren zich ontwikkelen.
Tempo en opbouw van de behandeling en begeleiding
spitsen we toe op ieders individuele mogelijkheden en
behoeftes.
De behandeling en begeleiding zijn in handen van een team
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met pedagogisch medewerkers, therapeuten en een gedrags
wetenschapper. De gedragswetenschapper is de regievoerder
in het team. Voor de jongeren zijn verschillende vormen van
therapie beschikbaar, zoals farmacotherapie, psycho-educatie,
verslavingshulpverlening, EMDR, netwerkgesprekken,
rouwtherapie, PMT en cognitieve gedragstherapie.

Jongeren willen zelf-standig wonen.
Het Fasehuis behandelt en begeleidt jongeren.
Ze leren zelf keuzes maken.
De hulp past bij hun vragen en mogelijk-heden.
Het Fasehuis biedt structuur.
De begeleiders hebben geduld.
De begeleiders geven positieve aandacht.
Stap voor stap werken jongeren aan zelf-standigheid.

Gespecialiseerde
jeugdzorg.
Gewoon dichtbij.
Intermetzo biedt specialistische zorg en
behandeling aan kinderen en jongeren
van 0-23 jaar met complexe problemen.
Dit doen we waar mogelijk via hulp bij
hun familie thuis, op school en/of in
de wijk. Zorg is nu eenmaal het meest
effectief als het aansluit bij het gewone
leven. Als het niet anders kan, komt

Contact & aanmelden

24 uurszorg bij onze voorzieningen in
beeld. We hebben kennis van intensieve
behandelingen, wonen en opgroeien,

Voor advies en aanmelden kunt u

onderwijs en arbeidstoeleiding. Ook

contact opnemen met:

werken we nauw samen met lokale,
instellingen. Hierdoor zijn we in

Intermetzo
Cliëntservicebureau

staat integrale oplossingen te bieden

E-mail: clientservicebureau@intermetzo.nl

en kunnen we inspelen op individuele

Telefoon: 088 779 55 60

behoeften en mogelijkheden.

www.intermetzo.nl

Intermetzo biedt specialistische zorg in

Het Fasehuis

de regio’s Gelderland, Overijssel, Flevoland,

Nieuwstraat 20 -22

Utrecht, Haaglanden en Eindhoven.

3771 AT Barneveld

provinciale en landelijke kennis

Gezinshuizen van Intermetzo vind je
in heel Nederland.

Intermetzo is onderdeel van Pluryn.
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