
Meer informatie?
Download via de knop hieronder onze folder voor meer informatie over Nieuwe Perspectieven 

of neem contact op met een van onze gedragswetenschappers om je casus voor te leggen.
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Meer informatie

Kennismaking  Binnen 10 werkdagen

• We maken zo snel mogelijk kennis met de jongere, de ouders en de
verwijzer.

• We kijken of Nieuwe perspectieven inderdaad een passende behandeling
is voor de jongere.

• Mocht er toch geen match zijn kunnen we de casus, indien gewenst,
zorgvuldig overdragen naar de juiste behandeling.

Meer informatie

Toekomstplan
• Samen met de jongere stellen we doelen op waar we aan gaan werken.
• Samen met de jongere, de ouders en de verwijzer wordt het

Toekomstplan opgesteld.
• De behoeften en vragen van de jongere en de ouders zijn leidend voor de

doelen en activiteiten.

Meer informatie

Werken aan Toekomstplan  Duur: 5 tot 6 maanden

• Vanaf dit moment hebben wij een coachende rol en ondersteunen we de
jongere in het behalen van de doelen. We grijpen in waar nodig.

• Als er aanvullende specialistische hulpverlening nodig is om de doelen te
bereiken, schakelen we deze in.

• We houden de verwijzer en de ouders regelmatig op de hoogte van de
voortgang van de behandeling.

Meer informatie

Afronding  Duur: 1 tot 2 maanden

• Zijn de doelen behaald en is een lichtere vorm van jeugdhulp te
gebruiken? Dan ronden we de behandeling af en dragen we deze, indien
nodig, zorgvuldig over.

• Is er meer tijd nodig om aan de doelen te werken? Dan kan in overleg de
behandeling worden verlengd.

Meer informatie

Analyse  Duur: 1 tot 2 maanden

• Door samen met de jongere op pad te gaan in alle leefgebieden
ontdekken we de krachten en kansen van de jongere.

• We brengen het netwerk van de jongere in kaart en stellen een risico
taxatie op.

• Spelen er dringende problemen zoals schulden of verzuim? Dan gaan we
daar direct mee aan de slag.

Onze aanpak

Voor wie?
NP is voor jongeren tussen de 14 en 23 jaar die:

• vastlopen op meerdere levensgebieden;
• weinig vertrouwen meer hebben in hulpverlening;
• weinig structuur of stabiliteit in hun leven hebben;
• weer regie over hun eigen leven willen hebben.

En woonachtig zijn in de regio Utrecht, Gelderland en 
Overijssel.

Doel
Het is ons doel om met kleine stapjes en snelle 
resultaten aansluiting te vinden bij de jongeren, om 
uiteindelijk voor een zo groot mogelijke deelname aan 
de samenleving te zorgen.

De behandeling van Nieuwe Perspectieven duurt 9 
maanden, met de mogelijkheid om te verlengen. 

Door wie?
Onze specialistisch ambulante hulpverleners:

• zijn betrokken, flexibel, creatief en doorzettend;
• werken vanuit de doelen van de jongeren;
• zijn outreachend en netwerkgericht;
• zijn een steun en toeverlaat voor de jongere;
• leggen de nadruk op samenwerking met de jongere;
• zijn coachend en dus vooral praktisch gericht.

Waarom NP?
Nieuwe Perspectieven onderscheid zich in: 

• maatwerk: werken vanuit de doelen van de jongeren;
• beschikbaarheid: per week 6 tot 8 uur per jongere;
• bereikbaarheid: buiten kantoortijden bereikbaar;
• de starttermijn: binnen 10 dagen een kennismaking;
• continuïteit: een vaste hulpverlener voor een jongere;
• samenwerking met andere trajecten van Pluryn.

Effect
Een jongere krijgt door Nieuwe Perspectieven meer 
structuur in het leven en leert om gebruik te maken van 
de positief ingestelde contacten in hun netwerk. Het 
bied de jongere nieuwe kansen en geeft hun de 
mogelijkheid om weer aan de toekomst te denken.

Contact
Wil je meer informatie of een casus overleggen? 
Neem dan contact op met een van onze 
gedragswetenschappers!

Sabine Chu  06 - 184 109 47 
Vera Kruiswijk  06 - 222 729 72

Nieuwe Perspectieven (NP)
Samen werken aan de toekomst met Nieuwe Perspectieven.

https://www.pluryn.nl/service-en-contact/telefoon
mailto:klantenbureau%40pluryn.nl?subject=
https://www.pluryn.nl/over-pluryn/chatten
https://www.pluryn.nl/service-en-contact/whatsapp
https://www.pluryn.nl/service-en-contact/formulieren/aanmeldformulier
https://www.pluryn.nl/-/media/pluryn-corporate/folders-brochures-leaflets-pdf/dienstverlening/nieuwe-perspectieven-np.pdf?la=nl-nl
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