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In deze informatiefolder vertellen wij alvast iets over de 

gang van zaken binnen het Beschermd wonen van 

Stichting Forniamo. 

 
Op dit moment zijn er twee locaties voor het Beschermd 
Wonen in Zaandam en in Halfweg. Beide leefgroepen 
hebben plaats voor vijf jongeren tussen de 16 en 23 jaar. 
Deze jongeren kunnen niet thuis wonen en moeten nog 
veel leren voordat zij zelfstandig kunnen gaan wonen. Er 
is 24 uur per dag begeleiding aanwezig die 
ondersteuning bieden om te werken aan gestelde doelen. 
De begeleiding is individueel en ook groepsgericht. Elke 
jongere krijgt een mentor toegewezen. 
 

Zaandam                                               Halfweg 

  

Introductie 
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Bij Stichting Forniamo werken wij vanuit de 

Presentiebenadering en maken wij gebruik van de 

Yucell-methode, Verbindend Gezag & Geweldloos Verzet 

en Beschermjassen. 

Een jongere die instroomt krijgt een mentor toegewezen. 
Samen gaan zij een plan opstellen waarin de doelen 
komen te staan. Een mentor is er om je de weg te wijzen 
en iemand waarop je kan terugvallen wanneer dit nodig 
is. Een mentor kan met je mee naar afspraken en 
evalueert elke maand de voortgang. Ook heeft hij/zij 
contact met alle betrokkenen in het netwerk van de 
jongere. 

Vanuit Stichting Forniamo is het uitgangspunt om 
jongere zo zelfstandig mogelijk te maken. Daarbij wordt 
er rekeninghouden met de mogelijkheden die er zijn. Wij 
verwachten dat elke jongere een dagbesteding heeft. Dit 
kan in de vorm van studie, stage of (vrijwilligers)werk 
zijn. Uiteraard helpen wij met het vinden van een 
passende dagbesteding als dit nog niet aanwezig is. 

De begeleiding is gericht op praktische ondersteuning 
zoals het omgaan met financiën, koken, vasthouden van 
dagbesteding, aanleren van een dag structuur en het 
netjes houden van de leefomgeving. Daarnaast wordt er 
psycho-educatie gegeven, kunnen er systeemgesprekken 
worden gevoerd, wordt er gewerkt aan weerbaarheid en 
emotieregulatie. Indien er behandeling nodig is wordt er 
samen met de begeleiding gekeken waar je terecht kan. 

 

Werkwijze 
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Uiteraard heeft stichting Forniamo ook huisregels die 
door de jongere wordt toegepast. De huisregels zijn 
onderdeel van de zorgovereenkomst die we met de 
jongere afsluiten, deze krijg de jongere bij aanvang van 
instroom. 

Wij bieden jongeren ontbijt, lunch en avondeten aan. Er 
wordt verwacht dat de jongere mee eten voor de 
avondmaaltijd, die samen met de begeleiding wordt 
voorbereid. Ontbijt en lunch wordt zelfstandig door de 
jongere gemaakt. Eventueel met de hulp van de 
begeleiding. Bij aanbieden van de maaltijden wordt er 
rekening gehouden met de schijf van vijf. Binnen 
Stichting Forniamo wordt er geen varkensvlees 
aangeboden en is al het vlees Halal. 

Wij verwachten van de jongere dat zij (met 
ondersteuning) hun kamer schoon maakt en 
onderhoudt. De jongere heeft een dag toegewezen, waar 
bij de jongere zijn/ haar was kan doen en de badkamer 
moet schoonmaken. 

Doordeweeks moeten jongere 23:00 aanwezig zijn op 
locatie. Voor het weekeinden kan er aangegeven worden 
of de jongere op verlof wil. Als de jongere op locatie 
blijft, wordt er verwacht dat hij/zij 24:00 uur aanwezig is 
op locatie. Als de jongere jonger is dan 18 jaar, wordt het 
verlof besproken met ouders/verzorgers. Bezoek mag 
worden ontvangen in overleg. 

 

Werkwijze op de locatie 
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In Nederland ondersteunen professionals van 
verschillende organisaties jongeren en ouders bij het 
opvoeden en opgroeien. Om samenwerking te 
optimaliseren, maken gemeenten en organisaties gebruik 
van de verwijsindex. Dit is een online hulpmiddel 
waardoor hulpverleners van verschillende organisaties 
weten wie er betrokken zijn. Voordat er melding wordt 
gedaan bespreken wij dit altijd. Je wordt niet in de 
verwijsindex aangemeld alleen omdat je bij ons verblijft. 

Als onze hulpverleners zich zorgen maken over jouw 
veiligheid (of die van een andere jongere) zijn zij 
verplicht dit te melden. In de meldcode is vastgelegd hoe 
hulpverleners moeten handelen in geval van (een 
vermoeden van) huiselijk geweld en/of 
kindermishandeling. Ook hier wordt een melding eerst 
besproken met de betrokkenen. 

 

 
Bij Stichting Forniamo verwerken wij persoonsgegeven 
zoals staat aangegeven in de wet. Wij verzamelen 
noodzakelijke informatie die nodig is voor de 
begeleiding. Daarnaast is het mogelijk voor jongeren en 
verzorgers om hun dossier in te zien. Wij maken gebruik 
van Caren voor inzage van dossiers. Voor meer 
informatie over AVG kan er gekeken worden op 
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

 

Verwijsindex en de meldcode 

Privacy en persoonsgegevens 

 

http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/
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Bij het ervaren van onvrede, is het in eerste instantie het 
prettigst als de cliënt dit samen met de betrokken 
medewerker probeert te bespreken om tot een oplossing 
te komen. Vaak lukt dat maar soms ook niet. In het 
laatste geval kan de cliënt contact opnemen met de 
onafhankelijke klachtenfunctionaris van SPOT. Die gaat 
samen met de cliënt op zoek naar het vinden van een 
oplossing.   
 

Zo bereik je SPOT 
Bel naar 035-5427517 of mail naar 
Klacht@verenigingspot.nl 
Of kijk op 
https://www.verenigingspot.nl  

 
Jeugdigen onder de 18 jaar kunnen gebruik maken van 
een vertrouwenspersoon van het AKJ. Het AKJ is een 
onafhankelijke, landelijke organisatie bij wie de belangen 
van de cliënten in de jeugdzorg voorop staan. 

Zo bereik je het AKJ 
Bel naar 088-555 1000 of mail naar 
info@akj.nl 
 
 
 

Chat met een vertrouwenspersoon via de website 
www.akj.nl De chat is open van maandag t/m donderdag 
van 16:00 – 20:00 en op vrijdag van 15:00 – 17:00 uur.  
 

Niet tevreden? 

mailto:Klacht@verenigingspot.nl
https://www.verenigingspot.nl/
mailto:info@akj.nl
http://www.akj.nl/
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Voor de hulp die wij bieden is er een beschikking van de 
gemeente nodig. Wij kunnen jongeren plaatsen vanuit de 
(verlengde) Jeugdwet of via een raamovereenkomst. Op 
dit moment zijn wij gecontracteerd met de volgende 
gemeente: 

Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk & 
Haarlemmermeer. Een indicatie kan aangevraagd 
worden door contact op te nemen met de desbetreffende 
gemeente. 

 

 

 

Stichting Forniamo  
Julianastraat 20A, 1165 VG Halfweg 

Neem contact op via: 085-3030254 of mail naar 
beschermdwonen@forniamo.nl 

 

 

 

Voor jongeren, ouders en doorverwijzers 

Contactgegevens 


