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- Motto “Daar waar de ander stopt, tracht Stichting PROV Jeugd en Gezin door te gaan.”

Het werk van Stichting PROV Jeugd en Gezin
Stichting PROV Jeugd en Gezin staat voor Positief Resultaatgerichte-, Ontwikkelingsgerichte- en
Verbindende begeleiding voor jongeren in de leeftijd twee tot vijfentwintig jaar en hun systeem.
De stichting heeft ten doel;
a) het komen tot positief resultaat van de bedreigde en/of bemoeilijkte ontwikkeling van de
jeugdige en verbinding tussen diens gezinsleden onderling en met de maatschappij;
b) het ondersteunen en begeleiden van jeugd en gezin(nen) voorafgaand aan, bij en na
uithuisplaatsing, ondertoezichtstelling en scholing;
c) kinderen positieve ervaringen aanbieden al dan niet ter verwerking van trauma, in ieder geval
om te komen tot een zo positief mogelijke ontwikkeling;
d) gezinnen de mogelijkheid bieden om samen te werken aan optimalisering van de interactie en
communicatie binnen en buiten het gezin;
e) ondersteuning of begeleiding van kinderen en jongeren die niet op een normale of adequate
manier kunnen deelnemen aan schoolonderwijs;
f) het verrichten alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimte zin verband
houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door;
a) het ondersteunen om te komen tot het formuleren van de hulpvraag
b) het ondersteunen om te komen tot de juiste indicatiestellingen t.b.v. het CIZ / Gemeente
c) het aanbieden van begeleiding;
individuele begeleiding
integrale begeleiding
interactie begeleiding geheel of gedeeltelijk gezinssysteem
begeleiding in de thuissituatie van de cliënt of op locatie
ouder- en/ of gezinsbegeleiding
d) het uitvoeren van begeleide bezoekcontacten
e) het uitvoeren van begeleide bezoekcontacten waarbij de intentie is om te komen naar
onbegeleide bezoekcontacten
f) het bieden van observaties;
schoolobservatie
spelobservatie
observatie van individuen thuis of op locatie
interne observatie van het gezinssysteem
g) het aanbieden van therapie;
individuele behandeling voor het kind/ de jongere
gezinsbehandeling
(ortho-)pedagogische gezinsbehandeling
h) het aanbieden van onderzoek door de stichting of door derden middels;
(neuro-)psychologisch onderzoek
gezins- en/of netwerkonderzoek
kinder- & jeugdpsychiatrisch onderzoek
i) het regelmatig inzetten van een adviserend orgaan zoals onderwijsconsulenten en/of CCE;
j) het inzetten van SROI kandidaten;
k) het monitoren van de ontwikkeling van cliënten aan de hand van STEP formulieren (Standaard
Taxatie Ernst Problematiek); zodat op eenvoudige wijze inzicht verkregen kan worden of de
problemen op de verschillende levensgebieden en op het aantal levensgebieden significant
afnemen;
l) het monitoren en verbeteren van de ontwikkeling van cliënten aan de hand van de
resultaatmeet methode G.A.S. (Goal Attainment Scaling);
m) het uitvoeren van onderzoek ten aanzien van de werkzaamheden en resultaten,
met als doelstelling de focus te behouden op de gestelde doelen en de aansturing te
optimaliseren c.q. bij te stellen;
n) werken aan terugvalpreventie met als doelstelling dat terugval niet of nauwelijks voorkomt c.q.
er ook na begeleiding sneller wordt ingezet op bijsturing waar nodig;

o) het onderhouden en uitbreiden van relevante kennis, inzichten en vaardigheden door middel
van scholing, feedback en zelfreflectie;
p) het aangaan van samenwerkingsverbanden met professionals;
q) het aanvragen van financiële trajecten;
r) het uitwisselen van ervaring met andere professionals ten aanzien van de begeleiding van
kinderen en jongeren;
s) het ontwikkelen van specifiek spel- en therapeutisch materiaal;
verhalenlijn waarbij gebruik gemaakt wordt van rots en water technieken, zodanig in vorm
gegoten waardoor het gebruikt kan wordt voor de doelgroep die niet bereikbaar is voor de
standaard methodiek
een keur van opties zodat het kind op een eigen individuele manier benaderd kan worden
en zich daardoor gehoord voelt
Het vermogen van de stichting wordt gevormd door;
1. het verkrijgen van vergoedingen voor de door haar verleende diensten, in eerste instantie
door de cliënt zelf, eventueel vanuit de bestaande regelingen die hiervoor bedoeld zijn zoals;
CIZ indicatie (ZIN en/of PGB)
Gemeentelijke indicatie
Aanvullende zorgverzekering
2. subsidies, donaties en sponsorbijdragen;
3. schenkingen, erfstellingen en legaten;
4. alle andere verkrijgingen en baten.
Het vermogen van de stichting wordt besteed aan;
1. alle minimaal te maken onkosten ter verwerkelijking van haar doel;
2. bestuursleden: zij ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden, maar zij hebben wel
recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten;
3. medewerkenden zijn;
in loondienst
ZZP’ers
stagiaires
vrijwilligers
medewerkers met een leer/ werk/ ervaringsplek ter verkleining afstand tot zorg en/of
arbeidsmarkt
4. in loondienst ontvangt iedereen als basis een minimumloonsalaris;
onderscheid naar opleiding geeft per definitie niet meer beloning
resultaat en continuïteit in de dienstverlening kan meer beloning opleveren
als ZZP’er ontvangt iedereen als basis vergoeding zoals de indicatie voorschrijft minus
een percentage welke bedoeld is voor de gunninghouder
5. als stagiair ontvangt een ieder;
begeleiding op locatie, per email en per telefoon
begeleiding in de vorm van trainingen
reiskostenvergoeding van eigen vervoer in situaties waarin dit is in samenspraak is
vastgesteld
vergoeding van specifieke kosten welke ten doel hebben de stagiair beter te faciliteren of
beter resultaat te boeken; per individu en per situatie vast te stellen
6. medewerkers met een leer/ werk/ ervaringsplek ontvangen een ieder de maximale
maandelijkse wettelijke vergoeding mits er sprake is van continuïteit en afgesproken resultaat
op de gestelde minimale individuele doelen.
De stichting heeft geen winstoogmerk.

