Samen
voor kind
en gezin

Thuis
We bieden spoedhulp, intensieve ambulante
gezinsbehandeling, opvoedondersteuning,
specialistische begeleiding en vormen van (gezins-)
therapie. In het gezin én in verbinding met het netwerk.
Onze werkvormen zijn onder andere:
Ambulante spoedhulp, PMTO, MDFT, Gezin Centraal, 16PLUS, Baby-in-zicht,
specialistische buitenschoolse opvang, Begeleid wonen (jonge moeders), IOG Op Maat.

Onze specialistisch
orthopedagogische
opvoedhulp
Onze keten van ondersteuning en zorg omvat
(ambulante) specialistische jeugdhulp,
diverse vormen van pleegzorg en speciaal
onderwijs. We bieden onze hulp thuis, in wijk
en buurt, met daghulp, op school, in een
pleeggezin en in gezinshuis of behandelgroep. Dat doen we zo snel als het kan, zo
kort als het kan én in samenhang.

Thuis

Van 18-min naar 18-plus

In wijk en buurt

Ook bieden we jongeren van 18-min naar 18-plus
continuïteit van zorg en ondersteuning op weg
naar zelfstandigheid en een eigen plek. Dit doen
we met ambulante hulpvormen en coaching,
gericht op het versterken van eigen kracht, sociaal
netwerk en woon- en werkvaardigheden.

We werken samen met de professionals in de wijk
door mee te kijken naar onveiligheid en risico’s en
zetten daarbij onze orthopedagogische expertise in.
We helpen het netwerk te versterken, de
gezinssituatie tijdelijk te ontlasten en deze
duurzaam te verbeteren. Zo maken we gezond en
veilig opvoeden en opgroeien weer mogelijk.

Onze werkvormen zijn onder andere:
kamertraining, Zelf Leren Wonen, Tijdelijk Thuisloos,
mentorhuis, Begeleid Wonen (o.a. voor jonge moeders), YOIN
en YOIN18+ (voor minderjarige en jongvolwassen
vluchtelingen met status).

In wijk
en buurt

Met daghulp
Als ondersteuning van ‘thuis’ en het regulier of speciaal
onderwijs bieden we kinderen en jongeren tijdelijk een vaste
dag- en weekstructuur bij ons op locatie. Ook voor het hele
jonge kind. We helpen kind, ouders thuis en school met op
elkaar afgestemde orthopedagogische ondersteuning,
begeleiding, programma’s en trainingen.
Onze werkvormen zijn onder andere:
Dagbehandeling Jonge Kind, combigroepen, Stop 4-7, Minder Boos en
Opstandig, consultatie & advies, naschoolse dagbehandeling.

In gezinshuis
Kinderen die meer nodig hebben kunnen bij ons terecht
in logeer-, gezins- of mentorhuizen. Daar worden ze
begeleid door deskundige gezinshuisouders en krijgen
waar nodig gespecialiseerde behandeling.
Onze werkvormen zijn onder andere:
behandelgezinshuis, gezinshuis, logeerhuis, mentorhuis.

Onze werkvormen zijn onder andere:
Consultatie en advies, begeleiding, training en coaching,
samenwerking onderwijs, speelhuis en deeltijd pleegzorg,
ambulante hulpvormen zoals PMTO, MDFT en IOG Op Maat,
Ouderschap Na Scheiding, Relationele Gezinstherapie (RGT),
Ouderschap Blijft, Kinderen uit de Knel, Peutergroep, Lerend
Luisteren, therapie in de vorm van Theraplay.

In
gezinshuis
of behandelgroep

Met
daghulp
Hier bieden we onze
hulp en expertise

In behandelgroep
Ook bieden we opvang, observatie en
behandeling in een residentiële groep. Zo kort mogelijk.
En bij voorkeur flexibel, in combinatie met bijvoorbeeld
intensieve ondersteuning en behandeling thuis.

In een
pleeggezin

Op
school

Entrea lindenhout is door het samengaan van de
twee organisaties een grote aanbieder van
specialistische jeugdhulp in Gelderland en daarnaast
actief in Overijssel, delen van Noordoost-Brabant en
Noord-Limburg.

Onze werkvormen zijn onder andere:
behandelgroep (residentieel), ‘Gezin Centraal met Flexibel
Verblijf’ (Vida, Boemerang), KamertrainingPlus.

Harderwijk

Almelo

Epe
Deventer

Apeldoorn

In een pleeggezin
Voor kinderen die (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen, vinden we
een pleeggezin dat ‘zo thuis mogelijk’ is. Liefst binnen het netwerk,
anders binnen ons bestand van pleeggezinnen. Onze professionals
ondersteunen hierbij zowel de kinderen, als de ouders en de
pleegouders. Samen komen we zo tot de beste hulp voor het kind.
Onze werkvormen zijn onder andere:
pleegzorg, weekend pleegzorg, deeltijd pleegzorg, pleegzorg flexibel en pleegzorg bij
crisis.

Op school
We bieden speciaal onderwijs aan kinderen en jongeren als door hun
gedrag de ontwikkeling stagneert. Daarnaast geven we op reguliere
scholen en de kinderopvang orthodidactische begeleiding en
orthopedagogische handelingsadviezen.
Ook adviseren we op basis van observaties en bieden we trainingen
aan begeleiders en leerkrachten. Door onze brede expertise maken we
integrale trajecten van zorg en onderwijs mogelijk.

Zuthpen

Amersfoort

Ede

Arnhem

Tiel

Winterswijk
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‘s-Hertogenbosch
Onze werkvormen zijn onder andere:
Entrea Onderwijs (op 3 locaties), ‘De School als Vindplaats’ (Jeugdspecialist op School),
co-teaching, observatiegroep, dagbehandeling Plus, specialistische opvang voor het
jonge kind, consultatie & advies, vaardigheidstrainingen, cursus psychopathologie.

Doetinchem

Maas Waal Oost

entrea
lindenhout
samen voor kind en gezin

Professionals, ouders of vrijwilligers die een hulpvraag hebben of advies willen kunnen direct contact met ons opnemen. Bij Lindenhout is dat met ons Entreeteam | telefoon 026 354 33 11, e-mail entreeteam@lindenhout.nl.
Bij Entrea is dat met onze helpdesk Centrale Aanmelding en Informatie | telefoon 024 37 80 806, e-mail info@entrea.nl. Voor meer informatie en een overzicht van onze diensten, kijk op www.entrealindenhout.nl

