XONAR
Jeugd & Opvoedhulp
STERK IN JEUGD EN GEZIN

INVESTEREN IN JEUGD
EN GEZIN IS INVESTEREN
IN DE TOEKOMST
Kinderen verdienen een veilige, gezonde en onbezorgde jeugd. Een fjne jeugd
draagt bij aan een evenwichtige ontwikkeling tot zel standige volwassene.
Het allerbelangrijkste voor een positieve en gezonde ontwikkeling van het kind
is de relatie met de ouders, het opgroeien in een veilige thuissituatie en actie
deelnemen in school en de samenleving. Opgroeien en opvoeden gebeurt niet
alleen thuis. Familieleden, buren, een leerkracht, de trainer van een sportvereniging en lee tijdsgenoten spelen ook een belangrijke rol.

Specialistische jeugdhulp
Soms gaat opvoeden en opgroeien niet vanzelf en ontwikkelt een kind zich niet
goed. Ondersteuning uit het netwerk van het gezin, van vrijwilligers, de huisarts,
een medewerker van een sociaal wijkteam of een Centrum voor Jeugd en Gezin
kan dan nodig zijn. Als deze extra ondersteuning niet toereikend is omdat de
problemen te groot of te complex zijn, is er specialistische hulp nodig.
XONAR biedt deze specialistische hulp. Wij hebben veel kennis en ervaring in
het begeleiden en behandelen van kinderen en hun gezin bij ernstige opvoed-,
opgroei-, en/of geweldproblemen.

Maatwerk
Een kind van 4 jaar met gedragsproblemen vraagt om een andere benadering dan
een lotgenoot van 16 jaar. Daarom bieden wij diverse hulpvormen aan, gericht op
verschillende leeftijden.

STERK IN JEUGD EN GEZIN

Wij maken samen met u een heldere analyse van de problematiek en bepalen
vervolgens samen met u hoe we deze problematiek aanpakken. Het belang van
het kind en het functioneren binnen het gezin staan bij ons voorop.

Hulp thuis
XONAR helpt het liefst bij u thuis. U leert samen in de eigen vertrouwde omgeving
hoe u als gezin op een andere manier om kunt gaan met lastige situaties. En beter
nog: Hoe u deze situaties in sommige gevallen kunt voorkomen.

Hulp overdag
Soms kan een kind thuis wonen en toch een aantal dagdelen hulp nodig hebben.
Na schooltijd wordt uw kind dan intensief begeleid en/of behandeld op één van
onze dagcentra.

Kinderen waarbij gedragsproblemen, ontwikkelingsstoornissen en/of psychiatrische
problemen zo ernstig zijn dat ze daardoor niet kunnen functioneren op een gewoon
kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of school, kunnen in aanmerking komen voor
de dagbehandeling van XONAR.

Verblij
Het liefst willen we dat het kind veilig in het eigen gezin kan opgroeien. Toch kan
het noodzakelijk zijn om het kind tijdelijk op een andere plek onder te brengen.
Bij voorkeur in een gezinssituatie die dichtbij de ouders staat, bijvoorbeeld bij
familieleden. Hierdoor ontstaat er ruimte om samen met ouders en het kind
te werken aan het herstel van de veiligheid in het eigen gezin.

Voor kinderen en jongeren met zeer ernstige opvoed, opgroei-, en geweldsproblematiek biedt XONAR behandelgroepen met verblijf. Het kan ook gebeuren
dat jongeren door problemen in de thuissituatie gedwongen worden om zelfstandig
te gaan wonen. Wij begeleiden hen naar zelfstandigheid met hulp van hun eigen
sociaal netwerk.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?
•
•
•
•
•
•
•
•

Hulp bij ernstige opvoed- en opgroeiproblematiek
Hulp aan kinderen en jongeren met (een vermoeden van) autisme
(Dreigend) school- of werkuitval voor jongeren en jongvolwassenen
Begeleiding naar zelfstandig wonen
Crisisopvang en acute hulp
Dagbehandeling voor kinderen en jongeren
Pleegzorg
Trauma- en geweldverwerking (bij seksueel misbruik en huiselijk geweld)

Wij bieden onze dienstverlening aan in verschillende regio’s en op
diverse locaties in Limburg.

Contact
XONAR
T: 043 - 604 59 00
info@xonar.nl
www.xonar.nl

