FlexusJeugdplein versterkt
Het is de missie van FlexusJeugdplein om adequate, snelle, effectieve hulp te bieden, zo
veel als mogelijk in de nabijheid van de cliënt en met betrokkenheid van de sociale
omgeving om zo cliënten en hun netwerk te versterken.
We helpen ouders en kinderen adequaat te functioneren en te participeren in de
samenleving. Dat doen we door ze te ondersteunen waar dat nodig is en door ze te
beschermen waar dat noodzakelijk is. We activeren ouders en kinderen en maken ze
vaardiger in de taken waar ze voor staan. Belangrijk daarbij is het (re)activeren van
verbindingen met de sociale omgeving van het kind en het gezin, zodat de primaire
leefverbanden adequaat kunnen functioneren.
Ons motto is ‘versterken’. FlexusJeugdplein zet in op:


het versterken van de cliënt, zodat het eigen oplossingsvermogen wordt vergroot
en de cliënt niet afhankelijk is of wordt van institutionele zorg.



het versterken van interventies. We zoeken naar nieuwe wegen en zetten
outreachend, creatief en doortastend middelen in om tijdig steun te bieden bij
opvoed- en opgroeitaken.



het versterken van de professionals, door deze te laten investeren in eigen
beroepsontwikkeling en in de operationele processen meer handelingsruimte te
geven, effectief te laten werken en actief te laten investeren in de goede relatie met
cliënten en alle andere betrokkenen uit de eigen leefomgeving.



het versterken van activiteiten en methodes, door ze toe te snijden op de vraag
en af te stemmen op de menselijke maat, en door de interventies effectiever te
maken en in lijn te brengen met onze missie en visie.



het versterken van de samenwerking en afstemming met lokale partners zodat
hulp in de eigen omgeving van cliënten kan worden georganiseerd en uitgevoerd,
integraal en onder één regie.

Opgroeien & opvoeden
Opgroeien gaat vanzelf. Het is eigen aan een kind om te dromen van een mooie
toekomst en het is eigen aan ouders om een kind te helpen zijn talenten optimaal te
ontwikkelen. Meestal gaat opgroeien vanzelf. Primair zijn ouders verantwoordelijk voor
een gunstig, veilig en stimulerend opgroeiklimaat.
Opgroeien doe je niet alleen. Opgroeien en opvoeden gebeurt in een sociale omgeving
die, naarmate het kind ouder wordt, steeds groter wordt. Gezin, familie, buren, vrienden,
leeftijdgenootjes en vele anderen spelen een betekenisvolle rol in het leven van een
opgroeiend kind. Zo dragen zij bij aan de opvoeding.
Opvoeden is geen privézaak. Opvoeding overstijgt het privédomein en is ten dele ook
een publieke zaak. Een kind maakt deel uit van een gezin en familie, volgt onderwijs,
wordt lid van sportvereniging, kerkgenootschap of politieke partij, legt contacten in de
buurt, neemt deel aan sociale media, gaat studeren of werken. De vele externe

contacten dragen bij aan de ontwikkeling van kind naar volwassene. De opvoeding is
erop gericht het kind te helpen mondig te worden, zelfstandig en onafhankelijk en een
eigen plaats te vinden in de samenleving en er actief aan deel te nemen.
Voorkomen & versterken
Voorkomen is beter dan genezen. Onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’
biedt FlexusJeugdplein opvoedingsondersteuning. Doel van de ondersteuning is het
versterken en verbinden van ouders en omgeving waarin kinderen en jongeren
opgroeien, vanuit de notie dat ouders én vooral ook de jeugdigen zelf een actieve rol
spelen in de samenleving en dat die samenleving interacteert met de jeugdige: de
‘pedagogische civil society’.
Vertrouwen op eigen kracht. FlexusJeugdplein richt zich op versterking van
opvoedingsvaardigheden, op het ontwikkelen van talenten van jeugdigen en op het
benutten van krachten die in de eigen omgeving aanwezig zijn. Streven is steeds dat
ouders en kinderen weer op eigen kracht verder kunnen, zo nodig met hulp uit het eigen
informele netwerk en de ‘pedagogische civil society’.
Herstel van het gewone leven. Als opgroeien of opvoeden even niet vanzelf gaat, helpt
FlexusJeugdplein kinderen, ouders en overige betrokkenen om tot herstel van evenwicht
te komen. De vraag van ouders en kinderen vormt het uitgangspunt. De balans tussen
draaglast en draagkracht wordt hersteld. De interventies die worden ingezet, zijn te
typeren als systeem- en oplossingsgericht. Doel is dat cliënten hun leven weer zelf ter
hand (kunnen) nemen.
Helpen in eigen omgeving. Problemen ontstaan niet in het luchtledige, maar in een
context: in het gezin, op straat, in de ‘virtuele wereld’ of op school. FlexusJeugdplein
streeft ernaar problemen daar op te lossen waar ze zich voordoen. De sleutel voor de
oplossing ligt doorgaans besloten in diezelfde context, in de kracht van jongeren zelf, in
hun talenten en in de kracht die in de eigen omgeving aanwezig is: in de vriendenkring,
bij ouders, familieleden, klasgenoten of anderen.
Interventies & professionals
Eén gezicht. De hulpverlening van FlexusJeugdplein is persoonlijk, betrouwbaar en
zichtbaar aanwezig. De cliënt krijgt bij aanvang van de interventie een contactpersoon
toegewezen die steeds aanspreekbaar is en verantwoordelijk voor het gehele te
doorlopen hulptraject, van start tot finish.
Gerichte interventies. FlexusJeugdplein is afwisselend vraagbaak, pleitbezorger, coach of
hulpverlener en kan putten uit een breed palet aan interventies: van
opvoedingsondersteuning tot crisisopvang, van adviesgesprek tot pleegzorg en van
training tot woonbegeleiding. De hulp wordt integraal aangeboden, afgestemd op het
specifieke probleem of de vraag van de cliënt. Maatwerk is de regel.
Effectieve aanpak. FlexusJeugdplein beschikt over een overzichtelijk en expliciet
hulpaanbod, dat methodisch goed is onderbouwd, dat wordt uitgevoerd zoals bedoeld en
dat voortdurend wordt gevolgd, onderzocht en verbeterd.
Professioneel. De professionals van FlexusJeugdplein maken het verschil. Zij zoeken
binnen de gezamenlijke kaders naar professionele autonomie om eigen kracht, ervaring
en deskundigheid optimaal in te zetten ten behoeve van de cliënt. Zij leggen de
verbinding met buurt- en familieverbanden en samenwerkingspartners.

Organiseren & samenwerken
De menselijke maat. Problemen worden daar aangepakt waar ze zich voordoen: in het
gezin, op straat, op school, in de buurt. De medewerkers van FlexusJeugdplein zijn
zichtbaar, aanwezig en aanspreekbaar in de leefomgeving van kinderen en ouders.
Rondom het kind. De hulp wordt georganiseerd rond en in de nabijheid van het kind. Ook
de specialistische hulp van FlexusJeugdplein is steeds dienstbaar aan hulp in de eigen
omgeving of aan herstel van eigen kracht.
Verbinding met partners. FlexusJeugdplein streeft naar meer verbinding binnen de
jeugdzorg en met andere sectoren. Hierbij vinden we samen optrekken, werken vanuit
één integraal kader, beter dan in volgordelijkheid de zorg gescheiden en na elkaar te
organiseren. Met samenwerkingspartners wordt kennis en ervaring samengebracht en
gedeeld in netwerken. FlexusJeugdplein zoekt actief de verbinding met de Centra voor
Jeugd en Gezin, de zorgadviesteams in het onderwijs en alle in de wijken en gemeenten
actieve organisaties.

