Doel integrale aanpak (ex-)AMV

Support en Maatschappelijke begeleiding
Er is in iedergeval één volwassen persoon een lange periode beschikbaar voor de jongere en er is een netwerk van informele steun
Organisatie
R-newt (jongerenwerker)

Activiteit
Activiteiten gericht op jongeren
Vakantieweken (met Sterk Huis)
Intro Jong Tilburg

Sterkhuis

COA
NIDOS

vrije tijd en netewerk
Begeleiding van jongeren bij hun ontwikkeling
naar volwassenheid en hun toekomst in
Nederland of daarbuiten
Voogdij en gezinsvoogdij

Toegang

Hulpvragen in beeld brengen

Contact
www.r-newt.nl

Contactpersoon
Bart van Hattum
Bart van Hattum

https://www.sterkhuis.nl/

Vluchtelingenwerk

https://www.coa.nl/nl/all
eenstaande-jongeren

https://www.toegangtilbu
rg.nl/
Dennis van Overdijk

https://www.vluchtelinge
Advies bij problemen die te maken hebben met nwerk.nl/zuidnederland/v
registratie naam, nationaliteit of burgerlijke staat luchtelingenwerk-tilburg Marjanke de Jager
Ondersteuning bij gezinshereniging
info-tilburg@vluchtelingenwerk.nl,

telefoonnummer 013 536 36 30. In verband met corona is
ons spreekuur nu op afspraak, op maandag van 13.00 tot
16.30. Afspraken kunnen telefonisch gemaakt worden of
aan de balie.

Hulp bij verlengen/veranderen
verblijfsvergunning of aanvraag naturalisatie
Als het gezin bij VW in begeleiding is kunnen
bij de contactpersoon vragen gesteld worden
over alle maatschappelijke en administratieve
zaken, bijvoorbeeld verzekeringen, uitkering,
toeslagen, scholing, sport, medische zorg etc.

Heft in eigen hand
Eritrese Stichting

https://www.vluchtelinge
nwerk.nl/zuidnederland/h
eft-eigen-handen

Kunstkameraden

Ontmoetingsplek Mossob
hoefstraat 181
https://www.cultuurkantine.nl/kunstkameradeninfo/

Ronde tafelhuis

Centrum voor religie en cultuur

info@rondetafelhuis.nl

Goitom Zeray, tel. 06 47578712 of e-mail:
gzlamek@hotmail.com
margoremie@cultuurkantine.nl

Senait Zemichael, tel. 06 16457078 of e-mail:
gzlamek@hotmail.com

Wonen
De jongere heeft een passende en stabiele woonplek
Organisatie

Activiteit

Contact

Contactpersoon

R-Newt (Jongerenwerker)

praktische ondersteuning

https://r-newt.nl/jongeren/r-newt-jongeren/

Bart van Hattum

Sterkhuis

Begeleiding en ondersteuning

https://www.sterkhuis.nl/opvang-vluchtelingen/

Ad Raaijmakers: teamcoördinator MAAT

Vervolg huisvesting 18 +

COA
Woningbouw

Gemeente
Team beschermd wonen

https://www.sterkhuis.nl/opvang-vluchtelingen/
https://www.coa.nl/nl/locatie/tilburg-stationsstraat
Wie in Nederland asiel aanvraagt, heeft recht https://www.coa.nl/nl/locatie/tilburg-baden-powelllaan
op opvang. Het COA biedt die opvang. COA
biedt asielzoekers leefbare en veilige opvang

Ad Raaijmakers: teamcoördinator MAAT

wonen breburg
https://www.wonenbreburg.nl/
tiwos
https://www.tiwos.nl/
tbv wonen
http://www.tbvwonen.nl/
Taakstelling en huisvesting
maureen.koelewijn@tilburg.nl
dina.golic@tilburg.nl
zoeken naar passende beschermd wonen plek voor
https://www.zorginregiohartvanbrabant.nl/beschermd-wonen/https://www.toegangtilburg.nl/
doelgroep.

IB+/Werk/opleiding/Onderwijs
De jongere gaat naar school, heeft een baan of dagbesteding die kansen biedt voor ontwikkeling
Organisatie
Schakelcollege Tilburg
Entreecollege Tilburg
Sterkhuis

Activiteit
Onderwijs
Onderwijs
Begeleiding
Dagbesteding

Contact
https://www.schakelcollegetilburg.nl/
https://www.entreecollegetilburg.nl/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/

Contactpersoon
R.M. Smeets of C. van de Wolf
E. Kerkhof
Astrid van Overbeek: teamcoördinator MAAT
Ad Raaijmakers: teamcoördinator MAAT

Aanbod van leer- en werktraject
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/
Karlien van Eijck
Schoolmaatschappelijke werkers
https://www.imwtilburg.nl/jaarverslag-2018/schoolmaatschappelijk-werk
GGD Jeugdverpleegkundigen
https://www.ggdhvb.nl/
Werk en inkomen consultant via Toegang
melddienst@wijkteamstoegang.nl
Fontys
pre-bachelor
https://fontys.nl/Professionals-en-werkgevers/Opleidingen-en-cursussen/Prebachelor-voor-vluchtelingstudenten.htm
UvT
pre- academische
https://www.tilburguniversity.edu/nl/onderwijs/bacheloropleidingen/pre-bachelor
Abubakarr Bangura, Projectleider ToekomstAcademie Tilburg M + 31 (0) 6 815 947 82
Toekomstacademie
aanvullende leermodules EHBO/zorg/ techniek/ kunsthttps://www.newdutchconnections.nl/aanbod-tilburg/
en cultuur en maatjes
Sarban
Restaurant ism rooi pannen MBO niv 1/2
http://www.samendoen.nu/wp-content/uploads/2017/06/Folder_Leren_werken_Samen_doen_SarbanA4.pdf
Broodje aap en linke soep participeren, emanciperen en zo mogelijk economischhttp://broodjeaaplinkesoep.nl/
onafhankelijk worden
Rian van Pelt
Gemeente Tilburg
Leerplicht/ RMC
https://www.tilburg.nl/inwoners/onderwijs-en-kinderopvang/leerplicht-en-spijbelen/
Leerplicht RMC <leerplicht.rmc@tilburg.nl> : Hans van de Ven en Floor Echeme-Lieshout
Jongerenpunt midden Brabant
gratis ondersteuning en advies 16 t/m 27 jaar
https://jongerenpuntmiddenbrabant.nl/
06 21 34 10 41
Praktijkleren
voor inwoners zonder startkwalificatie
https://www.tilburg.nl/actueel/nieuws/item/pilot-praktijkleren-van-start/
MST
Taalhuis
https://www.t-helpt.nl/detail/spreekuur-taalhuis-mst/
Taalhuis
Taalondersteuning
https://taalhuismb.nl/
Kletsmaatjes
Het begint met taal
https://www.hetbegintmettaal.nl/kletsmaatjes/
Inburgering
Inburgeringsprogramma hart van brabant
https://www.nieuwebrabanders.nl/
Toegang

Financiën & inkomen
De jongere heeft een stabiele financiële situatie
Organisatie
R-Newt (Jongerenwerker)
Sterkhuis

Vluchtelingenwerk
Jongerenpunt midden brabant
BSH

Activiteit
Praktische ondersteuning
Voorbereiding 18+
Budgetteren
Begeleiding KSO op scholing
Samenwerking met New Dutch Connection en toekomstacademie
Organisatie talentenmarkt in kader van client participatie
Werk en inkomen/budgetcoaching/ budgetbeheer
Als het gezin bij VW in begeleiding is kunnen bij de contactpersoon vragen
gesteld worden over alle maatschappelijke en administratieve zaken,
bijvoorbeeld verzekeringen, uitkering, toeslagen, scholing, sport, medische
zorg etc.
ondersteuning en advies
bureau schuld hulpverlening

COA

Eet- en leefgeld keert COA wekelijks uit

Toegang

Contact
https://r-newt.nl/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/ik-zoek-vrijwilligers-en-ervaringswerk/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/ik-zoek-vrijwilligers-en-ervaringswerk/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/ik-zoek-vrijwilligers-en-ervaringswerk/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/ik-zoek-vrijwilligers-en-ervaringswerk/
https://www.sterkhuis.nl/leren-en-werk/ik-zoek-vrijwilligers-en-ervaringswerk/
melddienst@wijkteamstoegang.nl

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-tilburg
https://jongerenpuntmiddenbrabant.nl/
schuldhulpverlening@tilburg.nl.
https://www.tilburg.nl/inwoners/laag-inkomen/schulden/
https://www.coa.nl/nl/het-recht-op-opvang

Welzijn en gezondheid
De jongere krijgt de ondersteuning/hulp die nodig is
Organisatie
GGD

Toegang

t-helpt
Buurtsport
Sterkhuis

COA

Vluchtelingenwerk
I-Psy
Osperon
GGZ Breburg
Informatie

Soort zorg
Wettelijke taken jeugdgezondheidszorg
Inzet Voorlichters Eigen Taal en Cultuur
Nu niet zwanger
Stevig Ouderschap
Opvoedondersteuning Triple P niveau 2+3
Kortdurende videohometraining
VoorZorg NL
Vroeg- en Voorschoolse educatie
Preventie VGV
Extra huisbezoek door de Jeugdverpleegkundige
Consult op indicatie bij de jeugdarts
Thema bijeenkomsten
Loket Z inloop
Lichte ondersteuning MEE, IMW en GGD
Gespecialiseerde hulp
ondersteuning en hulp
Buurtsportactiviteiten
Opvang & begeleiding AMV
Psycho-traumacentrum
Gezondheidsvoorlichting
Psycho-educatie
Contact maken met en begeleiding bieden richting zorgverleners.
Voor huisartsenzorg gaan asielzoekers naar Gezondheidszorg
Asielzoekers (GZA)
Als het gezin bij VW in begeleiding is kunnen bij de contactpersoon
vragen gesteld worden over alle maatschappelijke en administratieve
zaken, bijvoorbeeld verzekeringen, uitkering, toeslagen, scholing,
sport, medische zorg etc.

Contact
https://www.ggdhvb.nl/locaties/Tilburg-Reitseplein

https://www.ggdhvb.nl/professionals/over-de-ggd/programma-nu-niet-zwanger
https://www.stevigouderschap.nl/

https://www.ncj.nl/voorzorg/

https://www.toegangtilburg.nl/

https://www.t-helpt.nl/
https://www.sportintilburg.nl/buurtsport
https://www.sterkhuis.nl/opvang-vluchtelingen/
https://www.sterkhuis.nl/ontwikkeling-en-gedrag/
https://www.sterkhuis.nl/ontwikkeling-en-gedrag/
https://www.sterkhuis.nl/ontwikkeling-en-gedrag/
"https://www.gzasielzoekers.nl
https://www.coa.nl/nl/medische-zorg-aan-asielzoekers
"

https://www.vluchtelingenwerk.nl/zuidnederland/vluchtelingenwerk-tilburg
Specialist in interculturele psychiatrie
RSTTilburg@parnassiagroep.nl
Interculturele hulpverlening
https://osperon.nl/
FACT team
info@ggzbreburg.nl
Beeldverhalen over veelvoorkomende psychische problemen – Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie (kenniscentrum-kjp.nl)

