
Ervarend leven Frankrijk is een intensief leertraject voor jongeren van 16 

jaar of ouder die op meerdere gebieden van het leven vastgelopen zijn. Ze 

verblijven ongeveer een half jaar in de Morvan in Frankrijk, waar ze leven 

en werken in een Franssprekend gezin. Ze krijgen intensieve begeleiding 

en behandeling van een Nederlands sprekende hulpverlener. Terug in 

Nederland loopt de hulpverlening nog ongeveer een half jaar door. Ook 

jongeren die al 18 jaar zijn komen in aanmerking voor dit traject. Het 

systeem rondom de jongere is net als de jongere zelf onderdeel van de 

behandeling.

Op zichzelf teruggeworpen 

Deze hulpvorm is geschikt voor 

jongeren die hun leven niet op de rit 

krijgen, ondanks veel hulpverlening. 

Het gaat bijvoorbeeld om jongeren 

die in aanraking zijn gekomen met 

justitie, middelengebruik, verzuim, 

etc. Ervarend leven Frankrijk is een 

middel om hun leven weer vorm te 

geven. Helemaal afstand nemen 

geeft ruimte, nieuwe energie en 
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zelfvertrouwen om daarna een her-

start te maken met ouders, school 

en sociale omgeving. Een jongere 

woont en werkt bij een Frans (boe-

ren)gezin, wordt op zichzelf terugge-

worpen door de afstand, heimwee, 

het niet spreken van de taal. Het 

leven in Frankrijk is vaak primitiever 

dan ze gewend zijn. Dit gevoel van 

ontheemding en het soms harde 



werken helpen de jongeren om oude 

patronen los te laten en te leren zelf 

verantwoordelijkheid te nemen voor 

hun leven. Hulpverleners van Yorneo 

hebben regelmatig contact met de 

jongere, ouders en de hulpverleners 

in Frankrijk.

Het leven weer opbouwen

Tijdens de plaatsing en na terug-

keer van de jongere krijgen ouders 

hulpverlening van Yorneo. De ouders 

en het netwerk van de jongere zijn 

een wezenlijk onderdeel van de 

hulpverlening. Sommige jongeren 

gaan na hun verblijf in Frankrijk bij 

hun ouders wonen, andere gaan 

zelfstandig wonen. Yorneo geeft hen 

ook in het natraject intensieve bege-

leiding. Voor de jongeren begint dan 

pas het echte werk: ze moeten hun 

leven weer zien op te bouwen. De 

hulpverleners proberen de jongeren 

verbinding te laten maken met de 

ervaringen en het zelfvertrouwen dat 

ze in Frankrijk hebben opgedaan.

Verwijzing

Aanmelden of doorverwijzen kan 

online, per email, fax of per post bij 

Yorneo, met een eigen verwijsbrief of 

het verwijsformulier op onze website:

• www.yorneo.nl

• Yorneo, Afdeling Aanmeldingen,   

   Postbus 114, 9400 AC Assen

• Fax: (0592) 367 980

• aanmelden@yorneo.nl

“Het was keihard op mijn bek gaan”
“Het ging helemaal fout met me. Pas toen ik in de justitiële inrichting 

zat, besefte ik dat het anders moest. In Frankrijk was het keihard 

op mijn bek gaan. Ik zat ergens in een uithoek op een boerderij met 

schapen. Toen werd het lammertijd. De boer en ik waren urenlang bij 

de schapen. Toen vertrouwde de boer mij toe een nacht alleen bij de 

schapen te waken: er werden die nacht twee lammeren geboren en ik 

zal dat nooit vergeten.”
Kay (18)

Versie 1704 voor verwijzers


