“Het ging gewoon niet meer op haar oude
school. Veel ruzies, spijbelen en achteraf
bleek: er was ook een flinke leerachterstand.
Bij Acreon zagen we haar zelfvertrouwen
weer groeien. Een diploma is nu weer in
zicht.” Dirk (51) en Inge (48), ouders van
Meike(15) uit Kruiningen.

Daghulp voor niet-schoolgaande jeugd
Acreon in Goes biedt een daghulpprogramma voor niet-schoolgaande jeugd. Acreon is een samenwerkingsverband
van Juvent en Respont. Samen verzorgen zij de opvang voor jongeren tussen de 12 en de 18 jaar die om diverse
redenen niet meer naar school gaan, of het risico lopen om van de huidige school verwijderd te worden.
Voor wie?
Kinderen en jongeren tussen de 12 en 18 jaar.
Doel
Het inventariseren van de problematiek en het begeleiden van
de deelnemer bij het opheffen van de belemmeringen in het
naar school gaan. Anderzijds afstemmen van reeds aanwezige
hulpverlening, of het zoeken naar een aanvullend of nieuw
hulpverleningsaanbod. Uiteindelijk moet de tijd bij Acreon
leiden tot het ontwikkelen van dusdanige vaardigheden dat
terugplaatsing naar een vorm van onderwijs of het vinden van
een passende werkkring mogelijk is.

Contact
•A
 creon
Goes, Industriestraat 3, Tel. 0113-222326
• Regiokantoor Oosterschelderegio
Goes, Beukenstraat 62, Tel. 0113-237066
• Regiokantoor Walcheren
Middelburg, Prins Bernhardstraat 4, Tel. 0118-632900
• Regiokantoor Zeeuws-Vlaanderen
Terneuzen, Jacob Catsstraat 7, Tel. 0115-643030
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Duur
De periode bij Acreon duurt meestal ongeveer 10 maanden.
In deze periode wordt met en door de deelnemer gewerkt aan
het bereiken van de vastgestelde leerdoelen.

Meer informatie?
Om ingeschreven te kunnen worden bij Acreon is een zorgopdracht voor de jongere nodig van het Centrum voor Jeugd en
Gezin (CJG) / Porthos in uw gemeente, of een verwijzing van
een huisarts, kinderarts of een medisch specialist. Neem voor
meer informatie contact op met Acreon of het regiokantoor
van Juvent bij u in de buurt of kijk op onze website(s).

