Crisisopvang oudere jeugd
Met Cardea kun je verder!

De crisisopvang 12+ is een 24-uurs crisisopvangcentrum voor jongeren tussen de 12 en
18 jaar die met hun gezin in een crisissituatie verkeren.

Crisisopvang oudere jeugd
Met Cardea kun je verder!
Voor wie?
Jongeren tussen 12 en 18 jaar die samen met hun gezin in een crisissituatie verkeren,
waardoor zij tijdelijk niet thuis kunnen wonen. We gaan alleen over tot een uithuisplaatsing als
er echt geen andere mogelijkheid meer bestaat.

Wat houdt het in?
Op de crisisopvang wonen meerdere jongeren tegelijk. Iedere jongere heeft een mentor
met wie afspraken worden gemaakt. De mentor onderhoudt contact met (pleeg)ouder(s) en
verzorgt samen met de ambulant begeleider en Bureau Jeugdzorg voor een zo kort mogelijke
verblijfsperiode.
De (pleeg)ouder(s) en de jongere zijn de belangrijkste personen tijdens dit proces. Zij zijn
expert over de problemen die er zijn en hebben in het verleden al verschillende oplossingen
geprobeerd, waardoor zij weten welke dingen wel en welke niet werken. De hulpverleners
sluiten hierbij aan en begeleiden het veranderingsproces. Zij helpen bij het zoeken naar een
nieuw perspectief voor de jongere en het gezin.

Doelen
Doel van de crisisopvang is een veilige plek bieden voor een korte periode. Crisis is vaak het
juiste moment om tot verandering te komen. Dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Daarom wordt
er vanaf het eerste moment dat gebruik gemaakt wordt van een bed, hard gewerkt door alle
betrokkenen (jongere, (pleeg)ouder(s), Bureau Jeugdzorg). Om de kans van slagen van die
verandering te vergroten, wordt er intensieve ambulante hulp ingezet tijdens de opname op
de crisisopvang. Daarom wordt er van alle betrokkenen verwacht dat ze actief betrokken zijn.

Hoe lang duurt het?
Het streven is dat jongeren zo kort als mogelijk op de crisisopvang verblijven. Sommige
jongeren komen maar voor 1 nachtje, anderen hebben een langere periode nodig. Het
belangrijkste is dat er met alle betrokken partijen zo snel als mogelijk tot een nieuw perspectief
wordt gekomen. Soms is dit perspectief ‘terug naar huis’, eventueel met ondersteuning van
het netwerk of hulpverlening. Het perspectief kan ook zijn dat er voor een langere periode
aan een uithuisplaatsing wordt gedacht. Ook als blijkt dat er voor een langere periode een
uithuisplaatsing nodig is vinden we de betrokkenheid van (pleeg)ouder(s) belangrijk; een
uithuisplaatsing beslaat maar een deel van het leven van een jongere, zijn ouders blijven altijd
zijn ouders.
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