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“’s Avonds zat ik graag buiten.
In de verte zag ik de lichtjes
van de dorpen in de buurt.
Dan kwam ik echt tot rust.”
Mehdia woonde in een
behandelgroep bij Pluryn.
Maar het ging niet goed met
haar. Via Entr’acte verbleef ze
tijdelijk in een gezinshuis in
Spanje. Toen Mehdia na acht
maanden terugkwam bij haar
groep, was ze veranderd. Ze
heeft weer plannen voor de
toekomst.
In deze folder lees je meer over
Entr’acte, specialist in buitenland
projecten binnen Pluryn.

Werken aan jezelf
in het buitenland
Nieuw toekomstperspectief
Soms is de problematiek van een jongere
zo groot, dat er maar één oplossing is:
even een paar maanden ver weg van
alles en iedereen. De tijd krijgen om na
te denken en jezelf te herpakken. Dat
kan bij Entr’acte.

Dit project van Pluryn plaatst jongeren
tijdelijk bij Nederlandse gezinshuizen in
het buitenland. Ze krijgen er rust en
ontdekken nieuw toekomstperspectief.
Zo voorkomt Entr’acte escalatie en verder
afglijden van de jongere en daarmee
zwaardere zorg.

Voor wie is Entr’acte?

Hoe ziet het behandeltraject eruit?

De buitenlandprojecten van Entr’acte zijn
bestemd voor jongens en meisjes van
13-23 jaar die een time-out nodig
hebben. Bijvoorbeeld omdat ze te maken
hebben gehad met mensenhandel,
hulpverleningsmoe zijn of zijn vast
gelopen in hun gezin of behandelgroep.
Vaak is er sprake van (langdurige)
schooluitval. Dankzij een samenwerking
met Xperanza is er specifiek aanbod voor
jongeren met een licht verstandelijke
beperking (LVB) en bijkomende
gedragsproblematiek.

Een buitenlandplaatsing maakt altijd deel
uit van een behandeltraject. Het kan een
start zijn of het is een onderdeel ervan.
Voor vertrek stellen we gezamenlijk een
behandelplan op, met duidelijke doelen
voor de jongere. Ook het natraject staat
erin beschreven. De begeleiding zoekt
aansluiting bij de talenten van de
jongere. De motivatie van de jongere
voor verdere hulpverlening (bij Pluryn of
in de eigen regio) zal bij terugkomst zijn
toegenomen. Sociale, emotionele en
praktische vaardigheden zijn vergroot.
Terwijl de jongere in het buitenland aan
zichzelf werkt, bestaat de mogelijkheid
om als ouders in Nederland een gezins
gerichte behandeling te krijgen.
Het verblijf in het buitenland duurt drie
tot acht maanden. Na drie maanden gaat
de jongere voor het eerst op verlof in
Nederland, daarna om de zes weken.

Nederlandse gezinshuizen

Maatwerk in leren

Entr’acte werkt met kleinschalige
Nederlandse gezinshuizen in Frankrijk en
Spanje. De huizen zijn zorgvuldig
geselecteerd. Ze liggen afgelegen, midden
in de natuur. De gezinshuisouders
hebben een achtergrond in de zorg of het
onderwijs. Ze onderhouden nauw contact
met de betrokken behandelcoördinator en
rapporteren wekelijks in het cliënt
registratiesysteem. De begeleiding is
intensief: 1-op-1 en dat 24 uur per dag.
Een mobiele telefoon gaat niet mee en de
toegang tot internet is zeer beperkt. Toch
hoeft de jongere zich niet te vervelen. Er
is van alles te doen in en rond het huis:
van het werken in de tuin tot helpen in
de huishouding. Natuurlijk is er ook tijd
voor ontspanning. Maar een buitenland
plaatsing wordt door de jongere nooit
ervaren als vakantie. Hij of zij wordt
volledig teruggeworpen op zichzelf en
krijgt tijd om na te denken en te praten.

Onderwijs neemt een belangrijke plaats
in binnen het behandelprogramma.
Speciaal voor jongeren die tijdelijk in het
buitenland verblijven, leveren we een
onderwijsprogramma op maat. Bij de
intake bespreken we met alle betrokkenen
hoe dat programma eruit ziet. Er is sprake
van afstandsonderwijs en/of onderwijstijd
vermindering. We zorgen er wel voor dat
een leerling verbinding houdt met onder
wijs en zich kan voorbereiden op een
volledig opleidingsarrangement binnen
een school, na terugkomst.

Conform kwaliteitseisen
Entr’acte werkt conform het Afspraken
kader buitenlands zorgaanbod jeugd, dat
is opgesteld door VNG, in samenwerking
met de Inspectie Jeugdzorg en het
Platform Jeugdhulp in het buitenland.
Er is altijd een plaatselijke toezichthouder,
die bekend is bij Inspectie Jeugdzorg
Nederland. Pluryn is aangesloten bij het
Platform Jeugdhulp in het Buitenland.

Samengevat

Mehdia woonde op een groep bij Pluryn.
Het ging niet goed met Mehdia.
Entr’acte zorgde ervoor dat ze even weg kon.
Ze ging naar een gezinshuis in het buitenland.
Daar kwam Mehdia tot rust.
Het gaat nu weer goed met haar.
Verblijf in het buitenland is geen vakantie.
Jongeren werken er aan zichzelf.
Zij krijgen onderwijs via de computer.
In en rond het gezinshuis is altijd werk te doen.
Het verblijf duurt 3 tot 8 maanden.

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Dat wil toch iedereen? Ook bij complexe problematiek in
gehandicaptenzorg of jeugdzorg. Iedereen doet immers mee! De kracht komt uit de
mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

4001-E0920C079

klantenbureau@pluryn.nl

