Samenwerken aan
een kansrijke toekomst
voor ieder kind
Feiten en cijfers van 2019
Ieder kind/jongere verdient het om zich goed te kunnen ontwikkelen. Als deze
ontwikkeling wordt bedreigd door opgroei-, opvoed- of psychische problemen,
bieden wij specialistische hulp. Wij werken hierbij altijd samen met het kind, de
ouder(s) en belangrijke personen in hun omgeving. We houden vast tot zij weer
vertrouwen hebben in een kansrijke toekomst. Wij bieden intensieve ambulante
hulp, dagbehandeling, 24-uurshulp met verblijf en crisishulp.

Wij investeren in onze (toekomstige) medewerkers
In 2019 hebben wij de volgende extra activiteiten
ondernomen:
• Onze gedragswetenschappers hebben de trainingen
Tekenen in je werk’ toege‘Hechting & trauma’ en ‘Tekenen
voegd aan het aanbod voor methodische trainingen.
• De werkgroep Gezond werken heeft gezorgd voor
stoelmassages, workshops over de balans tussen
werkdruk en werkplezier en fruit op de locaties.
• Wij willen investeren in het vergroten van kennis en
vaardigheden van zowel toekomstige professionals als
onze eigen medewerkers. Daarnaast willen we de
verbinding met het onderwijs verbeteren en de stem
van de cliënt beter vertegenwoordigd zien. Daarom
participeren Cardea en de JGT’s in de leernetwerken
die zijn gestart in 2019. Dit zijn netwerken waarin
professionals, docenten, onderzoekers, studenten en
cliënten gezamenlijk leren. Door deze vertegenwoordiging worden belangrijke thema’s vanuit alle perspectieven benaderd. Hogeschool Leiden is initiatiefnemer.

Verder in 2019
•

•

Op de laatste dag van 2019 ging onze nieuwe website
live: www.cardea.nl. Hiermee kunnen we cliënten en
verwijzers veel beter informeren over het aanbod van
Cardea.
In 2019 hebben we het administratieve proces van de
aanmelding tot de facturatie opnieuw ingericht
zodat het goed aansluit bij de ﬁnancieringsstructuur

2019 in cijfers

•

van de verschillende gemeenten. Zo zorgen we ervoor
dat al het werk wat we doen, ook daadwerkelijk betaald
wordt.
In 2019 hebben we organisatiestructuur zorgvuldig
geanalyseerd en de organisatie opnieuw ingericht.
Zo kunnen we beter inspelen op de veranderde en
complexe buitenwereld.
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* WMO = Wet Maatschappelijke Ondersteuning
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Ouderplatform

Wij werken integraal en preventief, leveren maatwerk en staan met onze hulpverlening dichtbij de samenleving.
In deze routekaart zie je een aantal voorbeelden van hoe wij dat in 2019 hebben gedaan.

Een aantal ouders heeft een ouderplatform opgericht. Een plek
waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen en tips met
elkaar delen. In 2019 hebben zij het platform verder vormgegeven,
een besloten Facebookgroep opgericht en themabijeenkomsten
georganiseerd.

Integraal en preventief
Problemen bij kinderen en jongeren zijn vaak complex en niet eenduidig. Om effectief te zijn, werken we nauw
samen met andere organisaties. Als je er vroeg bij bent, kun je voorkomen dat problemen erger worden en er
zwaardere zorg nodig is. Daarom zetten wij actief in op het in een vroeg stadium signaleren van problemen.
Maatwerk

Dialoog

Elk kind, elke jongere en elk gezin heeft recht op hulp die zo goed mogelijk aansluit bij de
draagkracht en vermogens èn die gericht is op een duurzaam resultaat.

Dialoog biedt behandeling en begeleiding bij
psychosociale problemen die voortkomen uit
en samenhangen met medische problematiek.
Wij helpen kinderen, jongeren en hun ouders
die kampen met pedagogische en/of psychologische gevolgen van lichamelijke klachten
of aandoeningen. Omdat de vraag toeneemt,
hebben we ons aanbod in de regio Haaglanden uitgebreid in 2019.

Dichtbij de samenleving
Wij leveren onze hulp dicht bij waar mensen leven,
zoals in de wijk en binnen het onderwijs.

Aanmeldcoördinatoren

ExposeYour voor jongeren met complexe problematiek

Op tijd signaleren èn alert reageren
Binnen de kinderopvang doen we dat in
ALERT4YOU. Als medewerkers in de kinderopvang vastlopen in de omgang met een
kind of in de groepsdynamiek, kunnen ze
een beroep doen op ons. Onze specialisten
coachen hen om het gedrag van kinderen te
interpreteren, te onderzoeken wat nodig is
om tot groei te komen en te zorgen voor
een goede samenwerking met ouders. In
2019 hebben we extra ingezet op bestaande
samenwerkingen in de Vogeltuin (SPL
Stichting peuterspeelzalen Leiden). Hierin
hebben partijen de krachten gebundeld om
beter in te spelen op de specifieke behoeften
van kinderen. In 2019 hebben we met de
gemeente Leiden gesprekken gevoerd voor
het uitbreiden van Alert4you in 2020.

Jongerenraad:

Uitbreiding Dialoog Haaglanden

Samen met andere organisaties in Leiden zorgen we voor een
integrale toegang tot hulp voor jongeren van 16 tot 27 jaar met
complexe problematiek. Wij denken vaak mee over de groep
dak-thuisloze jongeren in Leiden. Zo hebben we in 2019 meegedacht om @ease te starten in de Leidse regio. Eerste hulp bij
beginnende psychische klachten door ervaringsdeskundige
vrijwilligers.

Verwijzers kunnen contact opnemen met onze
aanmeldcoördinatoren. Zij denken graag mee
over welke hulp het meest passend is en
zorgen ervoor dat het behandelings- of
begeleidingspakket goed aansluit bij de
problematiek.
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Intensieve samenwerking met Curium, GGZ voor jeugd

Trainingshuis nieuwe stijl Voorhout
Het trainingshuis is in 2019 toegevoegd
aan het vaste aanbod van Cardea.
In het trainingshuis leren 6 jongeren met
meervoudige complexe problematiek,
zelfstandig wonen. De hulp is kleinschalig,
in de buurt en op maat.

Logeerhuis voor kinderen bij GOM
Sinds 2019 hebben wij een huis waar
5 kinderen die in onze gezinshuizen wonen
kunnen logeren. Op deze manier hebben
we een extra mogelijkheid om de gezinshuisouders tijdelijk wat te ontlasten.

JGT

Tuinhuisje in Cronensteyn

In 2019 deden we dat zo:
• MultiDimensionele FamilieTherapie: intensieve behandeling
voor gezinnen met jongeren tussen de 12 en 18 jaar (mogelijk
tot 23 met verlengde jeugdzorg) met verschillende problemen.
• Jongeren ondersteuningsteam: voor jongeren van 12 tot 24 jaar
die vastlopen in hun dagelijks leven omdat zij last hebben van
ernstige psychische problemen, nare gevoelens, negatieve
gedachten, verslaving of andere problemen.
• Dialectische gedragstherapie: therapie die mensen met een
borderline persoonlijkheidsstoornis helpt om heftige emoties
zoals verdriet, somberheid, wanhoop, angst, boosheid of een
wisseling van heftige emoties beter in evenwicht te krijgen. In
samenwerking met Curium doen wij de thuisbegeleiding tijdens
en na de therapie.

Sinds 2019 hebben wij ons dagbehandelingsaanbod uitgebreid met een
tuinhuis met moestuin in het Leidse park
Cronensteyn. Hier werken jongeren van de
dagbehandeling aan hun hulpverleningsdoelen. Het tuinhuis wordt gebruikt door
teams voor teambuildingsactiviteiten en
trainingen.
We werken met veel andere partijen samen in
GO! voor jeugd in de gemeenten Alphen aan
den Rijn en Kaag en Braassem en in de
jeugd- en gezinsteams in Holland-Rijnland.

SHout
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SHout

1 juli 2019 ging SHout van start, een centraal
punt in de regio en een mobiele tool voor
jongeren met problemen en vragen over
financiën en/of schulden. Hiermee is er een
laagdrempelige manier gekomen voor
jongeren vanaf 16 jaar en professionals om
hulp en antwoorden te krijgen over financiën
en schulden.

Extra inzet voor kinderen met complexe problemen in de Kansklas
In de regio Duin- en Bollen bieden wij samen met de Leidse
Buitenschool (LBS) onderwijs en zorg aan kinderen van 6-12 jaar die
het niet redden binnen het cluster 4 onderwijs vanwege hun
complexe problematiek. In 2019 hebben we extra geïnvesteerd in
het verbeteren van dit zorgaanbod, in nauwe samenwerking met de
LBS. Er is een nieuwe gezamenlijke visie op de zorg ontwikkeld, een
duidelijke taakverdeling en extra ingezet op teambuilding en
ondersteuning van de leerkrachten en pedagogisch medewerkers.

We begeleiden jonge (tiener)moeders, vaders
en hun baby. Jong ouderschap richt zich op drie
gebieden: identiteit van de moeders, relatie
tussen moeder en kind en de plek van de
moeders binnen de maatschappij. In 2019
stonden de thema's hechting en trauma
centraal. De hulpverleners zijn getraind in het
bieden van Video Hometraining. De gedragswetenschapper is NIKA practitioner, een diagnostiek- en interventieprotocol ter voorkoming of
vermindering van problematische gehechtheid.
De moeders hebben een cursus babymassage
gekregen ter bevordering van de hechting.

Extra woningen met begeleiding voor 18+
Wij stoppen niet bij 18 als een jongere nog niet
klaar is voor zelfstandigheid. Daarom hebben
we in 2019 veel indicaties verlengd voor
beschermd wonen en verlengde jeugdzorg.
Hierdoor kunnen we jongeren die dat nodig
hebben, verder begeleiden naar zelfstandigheid.
Daarnaast hebben we samen met de woningbouw het aantal contingentwoningen (reguliere
huisvesting met verplichte begeleiding) uitgebouwd zodat meer jongeren kunnen doorstromen met de begeleiding die ze nodig
hebben.
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Sinds 2019 kunnen ongeveer 15 jongeren
met complexe problemen voor wie de
stap naar regulier onderwijs te groot is,
op de campus oudere jeugd hun MBO
niveau 1 diploma halen. Een mooie kans
voor jongeren van onze dagbehandeling
om in een beschermde omgeving, toch
hun diploma te halen. MBO Rijnland
levert de docent en Cardea de hulpverleners en het behandelprogramma.
In 2020 gaan we ook niveau 2 aanbieden.
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Curium

MBO niveau 1 diploma halen
bij Cardea

Jong ouderschap

Onze jongerenraad heeft inspirerende
workshops gegeven voor het (Y)our rights
festival van UNICEF Nederland. Deelnemers gingen in gesprek over wat
jongeren belangrijk vinden in de jeugdhulp. Op basis van hun ervaring kunnen
onze jongeren daar alles over vertellen.
Vijf jongeren zijn naar Kroatië geweest om
met jongeren uit verschillende landen aan
een Life Book te werken. Een boek dat is
ontwikkeld voor jongeren die met
jeugdhulp te maken hebben (of gehad).
Het is een positief vriendenboek van en
voor jezelf.
Sinds 2019 is het ook mogelijk voor
jongeren om hun MBO-stage te lopen bij
de jongerenraad.

Uitbreiding dagbehandelingsaanbod
Ter uitbreiding van het dagbehandelingsaanbod, is er in 2019 hard gewerkt aan
Cardea Music Radio, een radiostation voor
en door jongeren. Naast de studio, hebben
de jongeren een website gebouwd en
jingles opgenomen. Het radiostation is
mede mogelijk gemaakt door Fonds 1818
en Fonds 21.
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