
Wat wil jij doen?
Snel een nieuwe start!



Jongplus
Wij geven je snel een nieuwe start!

Jongplus heeft geen wachtlijst en 

we kunnen dus snel inspringen op 

dringende hulpvragen.

•  Ambulante begeleiding

•  Dagbesteding

•  Vakgerichte opleidingen

•  Arbeidstraining

•  Begeleiding bij uitstroom



Jongplus begeleidt (jong-)volwassenen 

die om welke redenen dan ook meer 

ondersteuning nodig hebben of hun 

draai nog niet gevonden hebben. 

Wij bieden een veelzijdig aanbod 

aan wonen, werken, opleidingen en 

vrije tijd.  

Ik wil wat maken van mijn leven 
   maar weet niet hoe!



Ambulant
Ik heb mijn hoofd vol en weet niet waar ik heen moet met mijn vragen!

Alle begeleiders bij Jongplus zijn goed opgeleide 

professionals en hebben jarenlang ervaring. 

Je krijgt een persoonlijke begeleider die jouw 

aanspreekpunt is. De begeleiding kan gericht zijn 

op: financiële zaken en de administratie, sociaal 

functioneren, praktische vaardigheden en 

vrijetijdsbesteding.

 

Overdag volg je een opleiding of ben je aan het werk 

maar je zou wel wat ondersteuning kunnen gebruiken 

in het maken van de stap naar zelfstandig wonen. 

Ook hiervoor kun je bij Jongplus terecht. Het kan 

gaan om een paar uur per dag tot een paar uur in 

de week.  

Ik  volg een opleiding en wil op mezelf gaan wonen 
                  maar dit is best een grote stap!



Dagbesteding / School

Wij bieden voor iedere deelnemer dagbesteding op maat. In een werkplaats van 

Jongplus, een kleine vertrouwde omgeving of in een professionele werkplaats in een 

bedrijf. Het gaat erom dat je jezelf kunt zijn, mensen ontmoet, sociale vaardigheden 

leert en oefent. Kortom een werkplek waar je met plezier naar toe gaat.  

Om een baan te vinden kan het belangrijk zijn om een diploma te hebben. Ook in 

de zoektocht naar de juiste opleiding kan Jongplus je helpen. Het halen van een 

diploma is goed voor je eigenwaarde en vooral voor je toekomst!

Ik zou best naar school willen maar kan ik dit wel?  

Ik heb best zin om leuk werk te doen maar dan wel 
      in een veilige omgeving!

Kijk voor meer informatie op: www.jongplus.nl



Wonen
Jongplus heeft overeenkomsten afge-

sloten met de gemeenten Doetinchem, 

Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Mont-

ferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek 

en Winterswijk. Dit betekent dat we zorg 

leveren in de hele Achterhoek. Je hoeft 

dus niet in Winterswijk te wonen om 

zorg te kunnen krijgen van Jongplus.  

Ik woon niet in Winterswijk 
    is dit een probleem?



Om bij Jongplus zorg te kunnen krijgen heb je een indicatie van het CIZ 

(Centrum indicatiestelling zorg) of de gemeente nodig. Als je niet precies weet 

hoe dit moet, kan Jongplus je hierin adviseren. Kom gerust langs voor een 

vrijblijvend kennismakingsgesprek!

Kosten
Ik wil eigenlijk wel zorg maar wat moet daar voor doen?

Er zijn twee mogelijkheden. Je kunt kiezen voor Zorg in Natura (ZIN), 

dan regelt Jongplus alle zaken met de gemeente. Een andere mogelijkheid is 

een Persoons Gebonden Budget (PGB). Je moet dan wel zelf je administratie 

bijhouden of dit laten doen door een gecertificeerd 

PGB administratiekantoor. Hierbij kan Jongplus je 

ook ondersteunen en adviseren!                                                                                                                

En hoe wordt die zorg dan betaald?



Jongplus
Balinkesstraat 4

7101 DL Winterswijk

E  info@jongplus.nl

T  06 - 546 366 30

 I  www.jongplus.nl


