De 4 fases van Schoon Schip

www.schoonschip.nl

Schoon Schip
Van overleven naar leven. Van chaos naar stabiliteit. Van criminaliteit naar
burgerschap. Dat is het doel van re-integratieproject Schoon Schip.
Hoe? Door een intensief dagprogramma te combineren met een compleet
begeleidingstraject. Terwijl de deelnemers onder leiding van oud-mariniers
vol aan bak gaan, kijken onze professionals wat zij nodig hebben om de vicieuze
cirkel te doorbreken en een stabiele plek in de samenleving te bemachtigen.

3. Individueel programma
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In fase 3 gaan de deelnemers ook buiten de locatie van
Schoon Schip aan de slag (stage, scholing, therapie). Hiermee
bouwen ze aan het versterken van hun steunend netwerk. De
consulenten en coaches begeleiden ook hierbij om dit tot een
succes te maken.

1. Intake
De deelnemer en verwijzer komen
samen naar de intake. Waarom is de
deelnemer hier? Wat heeft Schoon
Schip te bieden? Wat zijn de doelen?
Als alles helder is, worden er afspraken
gemaakt en stemmen alle partijen
in met de deelname. Het traject kan
beginnen.

4. Afsluiting en nazorg
Heeft de deelnemer een stabiele en passende dagbesteding? Dan is het tijd om Schoon Schip te verlaten. Maar
uit het oog is niet uit de zorg; we bieden de jongeren na
hun uitstroom een half jaar ondersteuning. Ze kunnen dan
terugvallen op het activerende dagprogramma en/of de
Schoon Schip-coaches. Bij verandering hoort vaak terugval.
Juist dan moet er hulp zijn om weer een stap vooruit te
zetten.

2. Dagprogramma

De duur van een traject hangt sterk af van de situatie,
problematiek en motivatie van de deelnemer zelf.

Schoon Schip draait van dinsdag tot en
met vrijdag, van 08.00 tot 16.00 uur. Er is
plek voor 8 deelnemers. Zij worden opgehaald op Marconiplein en vertrekken per
bus naar Hoek van Holland. In een rustige
omgeving krijgen zij een gevarieerd
aanbod van sport en werkzaamheden.
Dit gebeurt in een vast ritme en onder
leiding van twee oud-mariniers.
Tegelijkertijd werken twee consulenten van Werk en Inkomen actief aan het
stimuleren en faciliteren van de
deelnemers. Een sociaal psychiatrisch
verpleegkundige monitort het psychisch
welzijn van de deelnemer, adviseert
coaches en consulenten en kan nadere
zorg indiceren.

HOEK VAN HOLLAND

Vicieuze cirkel doorbreken

MARCONIPLEIN

De problemen van deelnemers aan Schoon Schip beginnen vaak al in hun jeugd. Als een rode draad lopen ze door het
leven van deze (jong)volwassenen. Een problematische opvoedingssituatie, een moeizame schoolcarrière, psychische
problemen en/of zwakbegaafdheid zorgen voor een moeilijke start. Door het plegen van delicten en omgang met de
verkeerde mensen komen ze vervolgens steeds verder van de maatschappij te staan.
Voor deze doelgroep is het reguliere aanbod niet voldoende. Vaak zijn eerdere pogingen om uit de vicieuze cirkel te
stappen mislukt. Ze hebben ervaren dat een criminele levensstijl (op korte termijn) meer oplevert. Deze levensstijl is dan
onderdeel geworden van de identiteit. Schoon Schip biedt hen de hoop op én intensieve ondersteuning naar een ander
leven.

Het team

De deelnemers
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(Jong)volwassen Rotterdammers (18+)
met een patroon van crimineel en/of
ernstig overlastgevend gedrag,
waarop eerdere (straf én zorg)
interventies geen / zeer weinig effect
hebben gehad.

1

Oud-mariniers
Consulenten werk en inkomen
Sociaal psychiatrisch
verpleegkundige
Projectleider

De netwerkpartners
Powered by: Gemeente Rotterdam
( Stadsmarinier High Impact Crime,
Maatschappelijke Ontwikkeling,
Jongerenloket, Werk&Inkomen en
directie Veiligheid)

Er is sprake van:
•
Een opstapeling van risicofactoren
•
Niet het gewenste resultaat na
groepsaanpak
•
Niet het gewenste resultaat na een
cognitief gerichte aanpak
•
Lage motivatie

Contra-indicaties:
•
Beperkingen waardoor deelname
aan een activerend dagprogramma
(sport / werken) niet mogelijk is.
•
Stoornissen in de realiteitstoetsing
waardoor het maken van contact /
opbouwen van een werkrelatie niet
mogelijk is.
•
Expliciete weigering tot deelname
tijdens het intakegesprek
(acceptatie van de gevolgen
daarvan).

Warm gedisciplineerd
Een lage drempel, persoonlijke aandacht en warmte zijn net zo belangrijk als een duidelijke structuur,
heldere afspraken en gezamenlijke regels.

Contact
Heeft u vragen over Schoon Schip?
Neem dan contact op met projectleider Jasmijn Verhage via 06-11489635 of j.verhage@schoonschiprotterdam.nl.
Wilt u een deelnemer aanmelden? Dat kan via de website schoonschiprotterdam.nl.

Meer weten?
www.schoonschiprotterdam.nl

