Opname- en Observatiegroep
Een veilige, tijdelijke verblijfplek voor jongeren in een crisissituatie of observatietraject
Als de situatie zo dringend is dat er onmiddellijk hulp nodig is voor een jongere en zijn of haar gezin,
kunnen we spoedhulp inzetten. Natuurlijk is er dan heel wat aan de hand. Ouders en jongere kunnen de
situatie niet zelf oplossen en bovendien dreigt het uit de hand te lopen met mogelijk ernstige gevolgen
voor de gezinsleden. Spoedhulp is er in verschillende vormen. Welke vorm we inzetten hangt af van de
leeftijd van het kind en de ernst van de situatie. Een van de vormen is een tijdelijke opname in de
Opname- en Observatiegroep van Combinatie Jeugdzorg voor jongeren van 13 tot 18 jaar.
Wat is de Opname- en Observatiegroep?
De Opname- en Observatiegroep (O&O) biedt intensieve gezinsgerichte hulp aan
jongeren met als eerste doel het bieden van een veilige plek, het creëren van rust en het
bezweren van de crisis. O&O is een residentiële groep. Dat wil zeggen dat jongeren hier
24/7 kunnen verblijven en er altijd (dag en nacht) medewerkers aanwezig zijn. De
redenen van verblijf zijn verschillend en lopen sterk uiteen. De jongeren lopen daarom
allemaal een individueel traject, gericht op hun eigen hulpvraag, waarbij we het gezin en
netwerk intensief betrekken.
Voor wie is de Opname- en Observatiegroep bedoeld?
De Opname- en Observatiegroep is bedoeld voor jongeren van 13 tot 18 jaar in een
crisissituatie waarbij de veiligheid in het geding is, waardoor ze tijdelijk niet thuis kunnen
wonen. O&O is een gemengde groep die ruimte biedt aan maximaal vier jongens en zes
meiden.
Hoe werkt het?
Een crisistraject in de Opname- en Observatiegroep duurt maximaal 28
dagen. Een observatietraject duurt maximaal 12 weken. Deze periode
wordt gebruikt om tot rust te komen, structuur aan te brengen, te
observeren en een plan te maken voor de toekomst. Een vast dagritme
en duidelijke regels helpen uw zoon of dochter daarbij. Tijdens de
plaatsing observeren we de ontwikkeling en het gedrag van uw zoon of dochter, de
interactie met u als ouder(s) en uw opvoedingsmogelijkheden. Zo moet duidelijk worden
wat uw kind, u en uw gezin nodig hebben voor de toekomst.
Vast aanspreekpunt
Iedere jongere heeft een mentor als vast aanspreekpunt. Een ambulant hulpverlener
van Combinatie Jeugdzorg is uw eerste aanspreekpunt. Bij een crisistraject is dit de
ambulant hulpverlener Spoedhulp. Hij of zij gaat met uw gezin aan de slag en bespreekt
met u wat er nodig en mogelijk is, om de problemen zodanig aan te pakken, dat uw kind
weer thuis kan wonen. Is dit niet mogelijk dan kijken we samen naar een passende
vervolgplek en we maken een plan hoe eventuele wachttijd overbrugd kan worden in de
thuissituatie of binnen het netwerk van de jongere.
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Hulpverleningsplan
Samen met u en uw kind maken wij een duidelijk plan met afspraken over de
doelen en voortgang van de hulp en de soort begeleiding en behandeling die
daarbij worden ingezet thuis en in groep. Dit plan bespreken we regelmatig met
u, uw kind en eventuele andere betrokkenen, bijvoorbeeld familie, andere
hulpverleners of school. Zo is voor iedereen duidelijk hoe de behandeling
verloopt en welke resultaten er zijn bereikt. Soms kan na de periode van
Spoedhulp de hulp afgesloten worden. Meestal is er nog begeleiding nodig om
de stappen die gemaakt zijn te verstevigen. Dan maken we een vervolgplan.
Wat kunt u van ons verwachten?
Onze medewerkers zijn pedagogisch geschoolde professionals. Zij zijn
deskundig op het terrein van opvoedingsvragen, ontwikkelingsstoornissen en
problemen binnen het gezinssysteem. Zij worden ondersteund door een
gedragswetenschapper en kunnen zo nodig de hulp inschakelen van andere
deskundigen in onze organisatie.
Wat willen we bereiken?
Binnen de Opname- en Observatiegroep willen we uw zoon of dochter een veilige, rustgevende, tijdelijke
verblijfplek bieden. In deze periode willen we bereiken:
 dat er rust en veiligheid is ontstaan binnen uw gezin
 dat het contact tussen u en uw kind en andere gezinsleden is verbeterd
 en dat de (gezags)relaties zijn hersteld.
Het streven is om uw kind weer thuis te laten wonen, waar nodig met ondersteuning. Indien dit geen
optie is, geven we een advies voor een passende vervolgplek.
Kosten en voorwaarden
Er geldt geen wettelijke ouderbijdrage voor jeugdhulp. Dat wil zeggen dat ouders geen eigen bijdrage
hoeven te betalen voor de jeugdhulp aan hun zoon of dochter. Of inzet van extra ondersteuning in de
vorm van bijvoorbeeld therapie of diagnostiek is inbegrepen in het zorgtraject, is afhankelijk van de
voorwaarden van de gemeente waar u woont.
Informatie en aanmelden
Voor hulp bij Combinatie Jeugdzorg is een verwijzing nodig van:
 Centrum voor Jeugd- en Gezin of wijkteam gemeente
 Huisarts, jeugdarts of medisch specialist
 Gecertificeerde instelling voor jeugdbescherming en jeugdreclassering.
Voor informatie en advies over onze hulp en aanmelding/verwijzing kunt u terecht
bij het Servicepunt. Onze jeugdhulpconsulenten helpen u graag! Zij zijn bereikbaar
op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via:
 telefoon: 040 702 26 60
 mail: Servicepunt@combinatiejeugdzorg.nl
Meer informatie vindt u ook op onze website: www.combinatiejeugdzorg.nl.
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