- De Bundel,
Residentieel kan ook Ambulant!
(Jeugdzorg & LVB)

De zorg voor jongeren met ernstige opvoed- en opgroeiproblemen
kan effectiever. Lijn5, De Lindenhorst/Almata en De Rading hebben
daarom de nieuwe behandelvorm ‘De Bundel’ ontwikkeld: een
efficiënt en effectief alternatief voor residentiële zorg.
Wat houdt De Bundel in?
Doelgroep:
Jongeren tussen de 13 en 18 jaar en gezinnen met langdurige problemen in de opvoeding, waarbij lichtere vormen
van (ambulante) hulp onvoldoende succesvol zijn geweest.
Deze jongeren zijn nu meestal aangewezen op residentiële hulpvormen. De ernst van de problematiek is groot
en de jongeren/gezinnen ervaren problemen op meerdere leefgebieden. In veel gezinnen is sprake van een
crisissituatie.
Doel:
Het verkorten of voorkomen van een residentiële plaatsing door een intensieve ambulante gezinsbehandeling te
bieden aan de jongeren en het gezin.
Minder probleemgedrag, verbeterd functioneren op school of werk, betere communicatie tussen gezinsleden en
daardoor een beter gezinsfunctioneren, betere vrijetijdsbesteding en betere relaties.
Behandelvorm:
De Bundel, integrale zorg: intensieve systeemgerichte ambulante hulp aangevuld met een breed samengesteld
aanbod aan netwerk-, trainings- en ondersteunende interventies. De behandelvorm is geschikt voor jongeren die
gebruik maken van reguliere jeugdzorg en jongeren die gebruik maken van AWBZ-zorg.

Methodiek:
Evidence based MDFT (Multidimensionele Familietherapie) aangevuld met trainingen en andere los in te zetten
methodieken om ieder gezin maatwerk te bieden, zodat ouders de juiste begeleiding krijgen en daarmee ook goed
uitgerust zijn om hun kinderen te ondersteunen. MDFT is een vorm van systeemtherapie, waarbij gestreefd wordt
naar een verbetering van het functioneren op de belangrijkste gebieden in het leven van de jongere: de jongere
zelf, de ouders en het gezin en de wereld buiten het gezin: vrienden/leeftijdsgenoten, school, werk en vrijetijdsbesteding.
Duur:
Gemiddelde behandelduur is negen maanden.
Indicatie:
Via Bureau Jeugdzorg (indicatie ‘de Bundel’) of via het CIZ (LVB: met ZZP 2/3 indicatie).
Kenmerkend:
De dialoog met de jongere en zijn/haar netwerk zijn sterk bepalend voor de uiteindelijke inhoud en samenstelling
van het aanbod. Het netwerk wordt zoveel mogelijk betrokken bij de behandeling en levert een belangrijke bijdrage
aan het succes van de behandeling.
Basiscomponenten van het integrale programma
Systeembehandeling
MDFT is dé methodiek voor het integrale programma. Lijn5, De Rading en De Lindenhorst/Almata hebben hier
binnen de afdeling ‘Moedige Meiden’ al positieve ervaringen mee. Gedurende de hele behandeling vinden er
regelmatig gesprekken plaats in wisselende samenstellingen. Dat kan zijn alleen met de jongere, alleen met de
ouders, met hen samen of met derden erbij. Het is een methode die ruimte laat voor dialoog en specifieke
interventies gericht op de jongere en zijn/haar omgeving.
Netwerkactivering
Met de familie en het netwerk van de jongere organiseren we een familienetwerkberaad. Tijdens dit beraad maken
de familie en het netwerk een plan en stellen een actieteam samen dat aan de slag gaat met de uitvoering van het
plan. De regie over het verdere traject en de plannen ter verbetering van het leven van de jongere worden vanuit
de eigen kracht en verantwoordelijkheid van het netwerk opgepakt en ingevuld. De hulpverleners faciliteren het
actieteam om het plan goed te kunnen uitvoeren.
Nazorg
Door de meervoudige problematiek van de gezinnen is het belangrijk om na de intensieve interventieperiode
ervoor te zorgen dat de geleerde vaardigheden met laagdrempelige ondersteuning vastgehouden worden. In
samenwerking met de eerstelijnszorg zal per cliënt een nazorgplan worden opgesteld.

Keuzecomponenten van het integrale programma
Training en ondersteunende interventies*
De jongere en zijn netwerk zullen aan trainingen kunnen deelnemen die inspelen op vaardigheidstekorten van de
jongere en/of zijn omgeving. Hierbij zullen we een aanbod samenstellen van trainingen op het praktische,
emotionele, pedagogische en sociale vlak.
Voorbeelden van interventies die zouden kunnen worden ingezet:
•
Tools 4 U
•
Sociale vaardigheidstraining
•
Girlstalk
•
Vaardigheden voor ouders
•
Signs of Safety
•
Diagnostiek en behandeling
•
Ondersteuning in omgaan met financiën en contacten met bijvoorbeeld woningbouw
* Gelet op het feit dat het programma in ontwikkeling is, zouden hier aanvullingen of wijzigingen op kunnen
plaatsvinden.
Draaglastverlichtende interventies
Ter verlichting van de draaglast van jongeren en hun omgeving zijn ook (tijdelijke) ondersteunende interventies in
het programma opgenomen. Zeker in het begin van de behandeling (maar mogelijk ook later) kan de problematiek
in een systeem zo groot zijn dat kortdurende, tijdelijke ontlasting noodzakelijk is. Te denken valt aan (crisis) pleegzorg, een ‘bed op recept’, dagopvang of een vakantiekamp.
Meer informatie & aanmelden
Voor vragen over de aanmelding of over onze hulpverlening kunt u contact opnemen met het Zorgloket van Lijn5
via telefoonnummer 088-513 19 00. U kunt ook mailen naar zorgloket.utrecht@ln5.nl. Het aanmeldformulier kunt u
downloaden van onze website www.ln5.nl.

