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Tijdelijk Verblijf Groep
Opvanggroep voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar in een crisissituatie,  
die acuut een vervangende woonsituatie en begeleiding nodig hebben



Voor acute opvang als de thuissituatie is vastgelopen
De Tijdelijk Verblijf Groep is er voor kinderen en jongeren tussen 8 en 18 jaar die acuut 
vervangende woonsituatie en begeleiding nodig hebben, omdat het in de thuissituatie is 
vastgelopen. Er is een crisissituatie ontstaan waarbij een verblijf bij familie, kennissen of 
in een pleeggezin niet mogelijk is. Het is beter dat uw kind even niet thuis woont om als 
gezin tot rust te komen. 
De tijd in de groep gebruiken we om te kijken naar het best passende vervolg. Dit kan 
betekenen dat een kind na korte tijd weer naar huis gaat waar intensieve ambulante 
gezinsbehandeling wordt ingezet. Of er wordt gezocht naar een vervolgplek, passend bij 
de hulpvraag, zoals een pleeggezin, gezinshuis of mentorhuis. Uw zoon of dochter kan 
minimaal één nacht en maximaal 28 dagen in de Tijdelijk Verblijf Groep wonen. 

Tijdelijk wonen en werken aan een vervolg
De Tijdelijk Verblijf Groep is een opvanggroep in de regio Nijmegen. In deze groep 
kunnen jongeren tijdelijk wonen. Iedere jongere heeft zijn eigen kamer. Een team van 
jeugdzorgwerkers zorgt voor de dagelijkse structuur, opvang en begeleiding. Er zijn dag 
en nacht begeleiders in huis. De jeugdzorgwerkers hebben individuele gesprekken met uw 
kind. Ook hebben zij contact met u, familieleden, school of andere betrokken hulpverleners 
om de beste begeleiding te bieden die bij uw kind, leeftijd en de situatie past. De 
medewerkers worden ondersteund door een gedragswetenschapper. 
Centraal staat de vraag: wat gebeurt er na de Tijdelijk Verblijf Groep? Bij de start van 
het verblijf van uw kind in de Tijdelijk Verblijf Groep leggen we de afspraken over het 
verblijf in de groep vast. In de gesprekken die er met u, uw kind en de andere betrokken 
hulpverleners zijn, bespreken we steeds hoe we ervoor kunnen zorgen dat we de 
gemaakte afspraken binnen de afgesproken termijn kunnen waarmaken. 
De gedragswetenschapper is ook betrokken bij het overleg over het vervolg ná de Tijdelijk 
Verblijf Groep. Uw contactpersoon of begeleider van het sociaal wijkteam of jeugd-
beschermingsinstelling is de centrale en verantwoordelijke persoon voor het vervolg als 
uw kind onze groep weer verlaat. Een actieve en positieve inbreng van alle betrokkenen is 
hierbij belangrijk.



• De Tijdelijk Verblijf Groep is er voor kinderen en jongeren tussen  
8 en 18 jaar die acuut vervangende woonsituatie en begeleiding  
nodig hebben, omdat het in de thuissituatie is vastgelopen.

• Een kind of jongere kan minimaal één nacht en maximaal 28 dagen  
in de Tijdelijk Verblijf Groep wonen. 

• In de groep is er veel aandacht voor regelmaat, duidelijkheid en 
veiligheid om uw kind de mogelijkheid te bieden tot rust te komen. 

Wat gebeurt er in de Tijdelijk Verblijf Groep?
In de groep is er veel aandacht voor regelmaat, duidelijkheid en veiligheid om uw kind de 
mogelijkheid te bieden tot rust te komen. De structuur van een daginvulling (school of 
werk) is daarbij belangrijk. Als uw kind geen school of werk heeft, proberen we dit samen 
met u, uw kind en andere betrokken hulpverleners mogelijk te maken. 
Er wordt in de groep gezamenlijk gegeten en jongeren hebben een vast ‘kameruur’. Uw 
kind kan dan bijvoorbeeld huiswerk maken. We maken dan ook plannen voor de activiteiten 
van uw kind in de avond. Verder hebben alle jongeren huishoudelijke taken. Ook zijn er 
huisregels waar uw kind zich aan moet houden. Wanneer uw kind in de Tijdelijk Verblijf 
Groep komt, krijgt hij alle informatie over deze huisregels te lezen. 
Een kind of jongere past niet in deze groep als er sprake is van ernstige 
verslavingsproblematiek of psychiatrische problematiek. Wanneer door het gedrag van uw 
zoon of dochter de veiligheid van de andere kinderen in de groep in het gedrang komt, zal 
uw kind de groep moeten verlaten. Samen met u en de verantwoordelijke contactpersoon 
kijken we dan naar de mogelijkheden.
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Volg ons ook op

Contact

Informatie en aanmelding
Met vragen over Tijdelijk Verblijf Groep en over het aanmelden, kunt u terecht bij ons 
Entreeteam. 

Professionals van wijkteams, (huis)artsen en jeugdbescherming kunnen kinderen, jongeren 
en hun gezin aanmelden. Dit kan via het aanmeldformulier op onze website. Artsen kunnen 
ook aanmelden via het verwijzingsprogramma ZorgDomein. 

Met de juiste verwijzing zijn er aan de Tijdelijk Verblijf Groep geen kosten verbonden 
Over de kosten van persoonlijke verzorging, reis- of schoolkosten maken we met u 
afspraken bij de start van het verblijf. In de Tijdelijk Verblijf Groep ontvangt uw kind 
zakgeld van entrea lindenhout. Verder blijft u als ouder verantwoordelijk voor een zorg-  
en aansprakelijkheidsverzekering.


