
De richtlijnen voor jeugdhulp  
(Nederlands Jeugd Instituut) 
zijn er om ons te ondersteunen in 
ons dagelijks werk. Op basis van 
wetenschap, praktijkkennis van 
professionals en ervaringen van 
cliënten, geven de richtlijnen onder-
bouwde aanbevelingen voor ons 
 handelen op de GmV-locaties. 

Meer informatie en aanmelden
Meer informatie over onze 
hulp vind je op www.yorneo.nl 
of neem contact op via  
(0592) 367 979 of  
info@yorneo.nl. Voor een verblijf op 
een GmV-locatie is een verwijzing 
nodig. De gemeente of huisarts kan 
een jongere bij Yorneo aanmelden.

Assen • Delft 75 • (0592) 356 174
Emmen • Stationsstraat 63 • (0592) 367 347
Meppel • Werkhorst 21 • (0592) 324 790
yorneo.nl 

Gezinshulp- 
verlening met 
Verblijf (GmV)
Als het thuis niet meer gaat

Voor jongeren van 13-18 jaar 

Ik vind het prettig om samen te werken met de hulpverleners. 
Ze staan open voor alles en zijn honderd procent  behulpzaam, 
eerlijk en geduldig. Ze hebben mijn dochter goed weten te 
bereiken.

Op het GmV zie ik jongeren fouten maken, ervan leren en 
daardoor ook groeien. Een heel mooi proces waar ik zelf als 
hulpverlener en als mens weer veel van leer!

een moeder

hulpverlener 
Pepijn



Een veilige woonplek
Als het thuis niet meer gaat, biedt 
Yorneo op de GmV-locaties in 
Assen, Emmen of Meppel een 
veilige woonplek voor jongeren in de 
leeftijd van 13 tot 18 jaar. Het verblijf 
kun je zien als een verlengde 

  thuissituatie waarin we individueel  
en in de groep oefenen als overgang 
naar weer thuis of  zelfstandig wonen. 
De jongere verblijft hier de hele week 
of een gedeelte daarvan en blijft 
ondertussen naar school, sport en/of 
andere activiteiten gaan. 

De kracht van de groep
Met onze gezinshulp, individuele 
hulp of groepsgerichte hulp-
verleningsactiviteiten sluiten we aan 
bij de situatie. We proberen de 
dingen die goed gaan te versterken 
en te behouden en de dingen die 
minder goed gaan te veranderen. 
Dit doen we altijd in samenspraak 
met ouders, jongere en school. 
We bieden bijvoorbeeld hulp in het 
versterken van de ontwikkeling, 

onderlinge relaties of de opvoed-
vaardig heden van ouders.  
Verbinding is hierbij het uitgangs-
punt. 

De hulp vindt naar behoefte 
plaats op de GmV-locatie of thuis. 
Op die manier maken we optimaal 
gebruik van de kracht van de 
groep en blijven jongere, ouder(s), 
andere gezinsleden en sociaal 
netwerk met elkaar in contact.

Zijn er thuis veel onderlinge spanningen, strijd of ruzie en lopen deze 
steeds verder op? Is er door de spanningen  weinig of geen contact 
mogelijk? Als je er samen niet meer uitkomt en er is al hulp geweest 
wat niet voldoende heeft geholpen, kun je een beroep doen op 
 Gezinshulpverlening met Verblijf (GmV) bij Yorneo. We bieden hulp 
aan het hele gezin, waarbij de jongere in een huis met andere 
 jongeren verblijft, in een leefklimaat dat erop gericht is te werken aan 
eigen doelen en te oefenen met ander gedrag. We creëren letterlijk 
en  figuurlijk ruimte om elkaar opnieuw te ontmoeten en van daaruit 
te kijken naar de relatie(s) en het opnieuw vormgeven daarvan.

Thuis kon ik niet meer wonen omdat mijn  
moeder niet voor mij kon zorgen. Wonen bij familie was  
geen optie voor mij. Ik heb in mijn leven veel meegemaakt  
en op verschillende groepen gewoond.
Het GmV is de eerste groep in 5 jaar waar ik nu het langst woon. 
Het is niet altijd even leuk op het GmV, maar laten we eerlijk zijn: 
in een ‘normaal’ gezin ook niet altijd. Op het GmV mag ik mijzelf 
zijn en accepteren ze mij zoals ik ben. Ik heb geleerd meer na te 
denken en mij meer in te houden als ik boos ben.

Jongere GmV,
15 jaar


