


FLINQ jeugd is er voor jongeren met een licht verstande-

lijke beperking in Noord-Nederland. Bij FLINQ jeugd kunnen  

jongeren wonen in een appartement of kamer met begelei-

ding. Zij leren vaardigheden om in de toekomst zo zelfstandig 

mogelijk te wonen. Overdag gaan de kinderen en jongeren naar 

school of naar hun werk. Vrije tijd vullen zij zelf in, bijvoorbeeld 

met sporten, chillen, hobby’s etc. Winkels en de bushalte zijn 

allemaal op loopafstand van de woonhuizen.



FLINQ jeugd heeft verschillende plekken om te wonen. 

Bijvoorbeeld een huis met 24 uur begeleiding in nabijheid, 

maar ook huizen waar de jongere zelfstandiger woont en 

de hulp van iemand kan inroepen wanneer dat nodig is. Ook 

geven we jongeren trainingen waarbij we hen allerlei vaar-

digheden leren. En we bieden tijdelijke woonplekken aan 

als het echt even niet goed gaat.

Ergens wonen waar het thuis is. Dat wil iedereen en dat is belang-

rijk. Ook wanneer je hulp nodig hebt om op jezelf te wonen. Voor 

kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking biedt 

FLINQ jeugd een goed woonaanbod met begeleiding. Wij richten 

ons op kinderen en jongeren tussen de 10 en 25 jaar. Uitgangspunt 

van FLINQ jeugd is de vraag van de jongere. Doel is de jongere 

zo te ondersteunen dat hij of zij zo zelfstandig mogelijk kan mee-

doen in de samenleving. Hiervoor is het essentieel dat medewer-

kers een goede band opbouwen met de jongere. 



Afhankelijk van wat de hulpvraag van de jongere is, kan hij of zij 

tijdelijk of voor langere tijd bij FLINQ jeugd komen wonen. In de 

keuze voor een huis kijken we samen met het kind en de ouders of 

wettelijke vertegenwoordigers naar wat hij of zij kan en wil. 

Op basis daarvan kiezen we welke woonvorm het beste past. Naast 

wonen bij FLINQ jeugd helpen we ook bij het vinden van werk  

of dagbesteding, onderwijs en hobby’s in de vrije tijd. Zodat de  

jongere kan werken aan zichzelf en een goede toekomst.



Als jongere wil je gewoon meedoen. Soms lukt dat niet en kom je in de problemen. 

FLINQ jeugd biedt dan hulp. Samen met ons houdt de jongere controle over 

zijn leven als het gaat om wonen, werk of school en vrije tijd. FLINQ jeugd 

biedt jongeren een woonplek waar ze begeleid worden door professionele en  

betrokken medewerkers. Samen trekken zij op naar meer zelfstandig wonen.  

De jongeren leren allerlei vaardigheden om zich goed te kunnen redden in de  

toekomst. Ook als het een keertje niet lukt, blijven we in gesprek en geven niet  

zo maar op.



Het vakmanschap van de medewerkers staat voorop. Medewerkers worden 

voortdurend geschoold. Goede scholing zien wij als een voorwaarde voor goede 

ondersteuning. Ook werken we met specialisten zoals orthopedagogen en  

psychologen om zo goed mogelijk zorg en ondersteuning te bieden. Aandacht en 

het luisteren naar de verhalen van de kinderen en jongeren wijzen ons vaak de 

weg naar verbetering. Wij leren net als de jongeren elke dag van elkaar.

Vanuit de woonplek bij FLINQ jeugd kunnen kinderen en jong-

eren hun eigen activiteiten ondernemen. Medewerkers kunnen 

helpen om samen te kijken welke activiteiten de jongere leuk vindt. 

Bijvoorbeeld contacten leggen met een voetbalclub of dansver-

eniging. Soms is het moeilijk om contact te maken met anderen en 

om samen activiteiten te ondernemen. Bij FLINQ jeugd leren we 

de jongere hoe hiermee om te gaan.



FLINQ jeugd is ontstaan uit een samenwerking tussen Vanboeijen 

en De Zijlen, beide zijn organisaties voor mensen met een verstande-

lijke beperking. Gekozen is voor een naam die past bij kinderen en 

jongeren: FLINQ jeugd. Vanuit zorgzaamheid, verbondenheid,  

respect en vertrouwen richten we ons met kinderen en jongeren 

met een licht verstandelijke beperking op de toekomst. Meedoen in 

de samenleving is daarbij het uitgangspunt. We zijn een betrouw-

bare partner voor de jongeren en hun ouders en trekken zoveel  

mogelijk samen op. 



Neem contact op met FLINQ jeugd via; 

email: info@fl inq-jeugd.nl 

Of neem een kijkje op onze website www.fl inq-jeugd.nl

facebook.com/fl inqjeugd

twitter.com/fl inqjeugd

FLINQ jeugd bestaat uit ongeveer 

100 woonplaatsen verdeeld over diverse 

locaties in de provincies Drenthe en 

Groningen. Kijk voor alle locaties op de 

nieuwe website van FLINQ jeugd.


