DENK.
.KRACHT
interventiehuis
Een tijdelijk thuis
dichtbij huis voor
kinderen en jongeren
die in de knel
zitten.Even tot rust
komen. Om daarna te
helen en te herstellen.

gewoon even op
adem komen

Denkkracht maakt onderdeel uit van Soul System.
Soul System heeft zich gespecialiseerd in het leveren
van de beste zorg voor kinderen en jongeren, die in
de knel zitten. Met meer dan 25 jaar ervaring zagen
wij dat er behoefte was aan een duurzame oplossing.
Ouders willen vaak niet dat hun kind uit huis
geplaatst wordt, maar soms is de nood zo hoog dat
de behoefte bestaat om even tot rust te komen.
Denkkracht bedacht een oplossing in de vorm van
het Interventiehuis. Wij hopen gezinnen zo wat lucht
te geven en écht verder te helpen met de juiste
behandeling. Doel is de kern van het probleem
aanpakken, zodat ouders en kinderen samen een
gezonde en fijne toekomst tegemoet kunnen gaan.
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En zo is het begonnen

hi,

Wim van Ernich

Waar Rob zich vooral concentreert op individuele
gezinnen, richt gezondheidskundige en organisatieontwikkelaar Wim van Ernich zich vooral op ‘het beter
maken’ van bedrijven en instellingen. Niet per se door te
snijden en te reorganiseren, maar wel door het gezonder
maken van de teamdynamiek en het verbeteren van
systemen of processen. Uiteindelijk moet de hele
organisatie dan als een perfect afgestelde motor lopen.

Rob en Wim hebben elkaar ontmoet
in een tijd dat Wim als interimdirecteur orde op zaken kwam stellen
bij een jeugdinstelling, waar Rob werd
in gevlogen als adviseur. De klik was
er, het contact is gebleven en dat
heeft uiteindelijk geleid tot de
geboorte van Denkkracht.

Want wij zijn bezorgd...

Rob Mulder

Gezinstherapeut Rob Mulder
komt al meer dan dertig jaar over
de vloer bij gezinnen die in de
knel zitten. Vaak gaat het om
kinderen en jongeren met
gedragsproblemen, psychische
aandoeningen of die om andere
redenen ‘helemaal ontspoord’
worden genoemd. Momenteel
wordt Robs expertise door heel
Nederland ingeroepen als
instellingen, hulpverleners,
ouders en kinderen er echt niet
meer uitkomen. Rob ziet altijd
oplossingen en mogelijkheden en
streeft naar het herstellen van de
gezinsrelaties, zodat kinderen de
kans krijgen uit te groeien tot
gezonde en gelukkige
volwassenen.
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In ons werk komen we veel kinderen en
jongeren tegen die uit huis worden geplaatst.
Soms komt dat omdat het thuis niet meer veilig
is vanwege mishandeling. Andere keren
hebben kinderen het psychisch zo moeilijk dat
het thuis onhoudbaar is. Het kan zijn dat
verslaving een rol speelt, dat loverboys aan de
deur staan, dat je kind gedrags- en/of
leerproblemen heeft en soms is het ook een
optelsom van heel veel bij elkaar. Ouders
vechten vaak al jaren voor hun kinds welzijn. En
toch lukt het maar niet. In veel gezinnen heerst
dan ook onmacht en boosheid vanwege hun
eigen falen, maar ook omdat hulpverleners er
maar niet in slagen om je echt verder te helpen
en jij je kind verder ziet wegglijden…

Wat betekent dat? Meer dan eens verhuist je zoon
of dochter naar de andere kant van het land,
waardoor het een hele toer is om elkaar even te
zien. En ouders die vaak al uitgeput zijn vanwege
een jaren lange strijd, hebben daar nauwelijks nog
energie voor. Bovendien hebben ze voor hun
gevoel helemaal niks meer over hun kinds welzijn
te zeggen. Anderen bepalen wat er met je zoon of
dochter gebeurt. Ouders voelen zich vaak
buitenspel staan.
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Kinderen en tieners moeten niet alleen hun
ouders, broers en zussen vaak missen als ze uit
huis geplaatst worden. Veel energie gaat ook
zitten in het wennen aan een andere omgeving
met een nieuwe school, nieuwe vrienden en
niet meer kunnen sporten met je vaste
teamgenoten of niet meer je hobby uit kunnen
oefenen. Denkkracht vindt dat hierdoor veel
energie verloren gaat, die zou kunnen gaan
zitten in herstel. Dat willen we graag
veranderen!
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Interventiehuis
een tijdelijk thuis waar kinderen op
adem kunnen komen & kunnen helen.

We zien dat kinderen soms maanden in
een instelling wonen, niet beter worden
(integendeel) en ook geen perspectief
hebben dat ze ooit terug naar huis mogen,
hun vrienden weer kunnen zien en de
dingen kunnen doen waar ze blij van
worden. Perspectief bieden is essentieel
op de weg naar beterschap, vinden wij van
Denkkracht. Daarom moet je ook alles op
alles zetten om kinderen weer thuis te
kunnen laten wonen.

100% garantie :
wij pakken je
kinderen niet af!

t

.KRACHT

R

DENK.

Wij geloven dat uit huis plaatsing vaak
voorkomen kan worden als je ervoor
zorgt dat kinderen én hun ouders
(broers en zussen) de kans krijgen om
even bij te komen. Op een andere plek
dan thuis, die wel voelt als thuis. Een
plek waar je 'gewoon kind of tiener'
kunt zijn. Dat is wat wij van
Denkkracht bieden: een rustpunt in de
vorm van een tijdelijk thuis, bedoeld
om op adem te komen en de
gemoederen wat te laten bedaren.

Wat gebeurt er als
Tijdelijke opvang
Een huiselijke omgeving
Kleinschalig (max. 4 kinderen)
Dichtbij huis (eigen woonplaats)
De begeleider is ook behandelaar
1 aanspreekpunt, die met alle betrokkenen
communiceert.
Gericht op de terugkeer naar huis
Herstellen van gezinsrelaties
Behandelingen starten binnen 24 uur

je even op adem
komt?
De stress vermindert en daardoor ontstaat er
meer ruimte in je hoofd om in oplossingen te
denken. Je bent als gezin niet alleen meer aan
het overleven, je kunt steeds meer gaan
leven. Je kunt kansen zien en die gaan
benutten.
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Een doorgewinterde professionele opvoeder of een
systeemtherapeut runt het Interventiehuis en zal de
komende tijd zorgen dat je zoon of dochter goed slaapt,
op tijd op school gaat met een ontbijtje achter de kiezen,
naar gitaarles of volleybal kan, met vrienden afspreekt,
huiswerk maakt en 'gewoon' luistert naar alles wat die
jongens en meiden meemaken. Rust, reinheid &
regelmaat en een gezonde dosis aandacht dragen voor
een belangrijk deel bij aan herstel. Dat denken we niet
alleen bij Denkkracht, we weten het en passen het
daarom ook meteen toe in de praktijk!

Rust,
Reinheid &
Regelmaat
Ja, wij zijn ouderwets!

Klein = fijn
Rust! Om die reden gaan we ook voor kleinschalige
opvang. We plaatsen nooit meer dan vier kinderen of
tieners met elkaar in een huis. Meer geeft te veel
prikkels, te veel onrust. En uiteraard houden we
rekening met de achtgrond van de jongens en
meiden. We willen een plek creëren waar ze zichzelf
kunnen zijn. Een oase van rust, een veilig thuis, waar
je weer even tot jezelf kan komen.

aanspreekpunt
Ouders zijn vaak al jaren van het
kastje naar de muur gestuurd. Ze
gaan van hulpverlener naar
hulpverlener, van instantie naar
instantie. Dat is voorbij. Vanaf nu
wordt de behandelaar van het
Interventiehuis jullie vaste
aanspreekpunt en regelneef. Dus
moet er extra hulp komen? Ook dat
regelt hij, maar altijd in samenspraak
met ouders en kinderen. Alleen
samen maken we het beter!
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binnen 24 uur
jsten
géén wachtli

Denkkracht gelooft dat
wij iedereen op weg

Je tobt als gezin natuurlijk niet al jaren en jaren
met je zoon of dochter als er helemaal niks aan
de hand is. Daarom zorgen we er ook voor dat
er binnen 24 uur een expert van Denkkracht
met ouders en kinderen in gesprek gaat. Zo
analyseren we wat je kind in het bijzonder en
jullie gezin als geheel nodig hebben om te
herstellen en te helen. We beginnen dan ook
meteen met behandelen. Wij geloven dat het
verbeteren van de relaties tussen ouders en
kinderen, broers en zussen de kansen vergroot
dat je kind kan uitgroeien tot een gezonde
volwassene die zin heeft in het leven en er wat
moois van maakt.

kunnen helpen. Geen
probleem is te groot of
Denkkracht gelooft in snel handelen. Deze
gezinnen ploeteren al jaren zonder echt
verder te komen. Wij beloven je dat je zoon of
dochter binnen 24 uur hulp krijgt. Met hulp
bedoelen wij meer dan alleen een dak boven
het hoofd. We kunnen in een dag tijd in je
eigen woonplaats een plek creëren, waar
kinderen in huiselijke omgeving en onder
bezielende leiding van een expert een tijdelijk
thuis krijgen en tot rust kunnen komen.
Ondertussen analyseren we welke hulp jullie
gezin het best past en koppelen we je aan
deskundigen. Met elkaar gaan we op zoek naar
een duurzame oplossing die negatieve
patronen helpt te doorbreken.

te moeilijk. We wijzen
dus niemand af.

Hoe lang
wonen
kinderen

in het
Interventiehuis?

Wat wil je zelf?
Wij geloven dat de oplossing vaak al in je zit. De
vraag is: vooral wat wil jij? Het is een belangrijke
vraag. Door hierover na te denken is de kans
groter dat we samen een aanpak bedenken die bij
je past en die dus wél werkt. Sta je zelf achter het
plan van aanpak? Dan neem je vaak zelf meer
verantwoordelijkheid en regie. Dat voelt vaak veel
beter, je wordt er meestal ook beter van!

We kijken altijd naar wat het gezin nodig heeft.
Soms ben je er al met een paar dagen, soms
worden dat een paar weken of maanden. We
doen geen beloftes die we niet kunnen
waarmaken.
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ondersteunt
1.

Gezinnen

Denkkracht gelooft in het bundelen van
krachten. De kunst is om de juiste
mensen om je heen te verzamelen.
Maar waar vind je die? Daar kunnen we
bij helpen. Omdat Denkkracht zo veel
ervaring heeft met de zorg voor
kinderen en tieners, hebben wij een heel
bataljon aan experts, die we kunnen
inzetten voor beterschap. Daarnaast
hebben we goede contacten bij
instellingen en gemeenten om veel
goeds voor elkaar te kunnen krijgen. En
we doen dat niet over zes weken of een
paar dagen. Nee, wij zijn morgen al bij je.
Klaar voor een gesprek en een stap
dichterbij beterschap.

2. Familie, buren &
vrienden

We onderzoeken samen met gezinnen hoe
ze hun eigen netwerk kunnen versterken.
Wat kunnen opa’s of oma’s bijvoorbeeld
doen om jullie te ondersteunen? Zijn er
ooms en tantes of buren die kunnen
inspringen? Of kun je een beroep doen op je
vrienden? Want als je niet alleen staat, sta je
sterker.

3. Hulpverleners
Hoe kunnen huisartsen, psychologen of
therapeuten gezinnen die in de knel
zitten beter begeleiden? Ook daar helpt
Denkkracht bij. Deze hulpverleners
vormen namelijk een belangrijke back-up
voor ouders en kinderen, ook op langere
termijn. Hoe houd je als hulpverlener een
oogje in het zeil op een manier die bij jou
én het gezin past? Hoe help je deze
mensen verder en geef je perspectief?
Denkkracht-experts zoals
systeemtherapeuten staan klaar om je
vragen te beantwoorden en helpen zo
professionals verder.

Wil je weten wat Denkkracht
voor jou kan betekenen?
Check de website, bel of mail.
En wij beloven binnen 24 uur
van ons te laten horen!

4. Gemeenten en
instellingen
Denkkracht helpt en werkt samen met
gemeentes, instellingen en coöperaties bij
het vinden van een huis waar kinderen en
jongeren tijdelijk kunnen wonen. Maar wij
bieden niet alleen het concept
Interventiehuis, wij zijn ook een vraagbaak
als je het even niet meer weet hoe je zo’n
gezin kan helpen. Bel, mail of app je vraag en
Denkkracht staat binnen no time klaar met
een deskundig antwoord. En niet alleen als
de crisis op z’n grootst is, ook als de
kinderen alweer thuis wonen, kun je bij ons
terecht met je twijfels, vragen of
opmerkingen. Wij leveren (na)zorg zonder
houdbaarheidsdatum.
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Bellen is altijd sneller

is daadkracht
Verschillende wetenschappers, artsen en experts
die over het Interventiehuis hoorden, waren zo
enthousiast dat ze besloten ons moreel te
steunen. Op die manier hopen zij én wij zo snel
mogelijk, op zo veel mogelijk plekken in Nederland
Interventiehuizen te kunnen starten. Kinderen en
hun ouders verdienen het namelijk om zo snel
mogelijk uit de knel en weer in hun kracht te
komen. Denkkracht kan niet wachten om deze
woorden in daden om te gaan zetten.
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Maar mailen of appen mag
natuurlijk ook

En nu?
Neem vooral
contact op!
(ook als je niet zeker weet of je bij

Wim van Ernich:
06 - 54 31 02 04
Rob Mulder:
06 - 41 12 00 89

wim@soulsystem.nl
rob@soulsystem.nl

ons aan het juiste adres bent)

wij helpen je sowieso verder

Check ook onze website
soulsystem.nl voor meer
info.

dr. Annematt Collot D'EscuryKoenigs, GZ-psycholoog kinden jeugdspecialist

Prof. Xavier Moonen, psycholoog & orthopedagoog

GEBKE
VERHOEVEN
TEKST & ONTWERP

