Een nieuwe start
maken in Frankrijk
STERK IN JEUGD EN GEZIN

Soms lukt het niet om je leven op de rit te krijgen. In je eigen omgeving is dit
niet altijd zomaar op te lossen. Het kan dan helpen om letterlijk afstand te nemen.
Het Project Ervarings Leren (PEL) in Frankrijk biedt jou die kans. Ook je ouders/
verzorgers worden betrokken/begeleid.

Voor wie?
Als je 16 jaar of ouder bent en merkt dat je vast loopt, dat je leven niet zo gaat zoals
je zou willen, dat je steeds dezelfde problemen tegenkomt, bijvoorbeeld met je
ouders, school, je motivatie, een verslaving, politie of vrienden die (ook) niet zulke
handige keuzes maken, dan kan PEL iets voor je zijn. Je hebt waarschijnlijk al de
nodige ervaring met hulpverlening, zonder het gewenste resultaat. PEL helpt je
om je eigen krachten en mogelijkheden te ontdekken.

Doelen
Het hoofddoel van PEL is dat je een plan voor de toekomst maakt en dit ten uitvoer
brengt. Hierin is er aandacht voor waar je gaat wonen bij terugkomst uit Frankrijk,
welke opleiding je gaat volgen, hoe je met je ouders/verzorgers wilt omgaan,
wat voor werk je wilt doen en hoe je je vrije tijd en vriendenkring wilt vormgeven.
De bedoeling van de periode in Frankrijk is om weer beweging in je ontwikkeling
te krijgen.

Werkwijze
PEL bestaat uit drie fases. De introductiefase, de buitenlandperiode en de transfer
en nazorgperiode. Tijdens de introductieperiode vindt er een informatief gesprek
plaats met jou, de verwijzer en/of je ouders/verzorgers. Tijdens dit gesprek krijg je
uitleg wat PEL inhoudt en wat je kan verwachten. Vervolgens heb je maximaal één
week de tijd om na te denken of je wilt deelnemen. Als je besluit om door te gaan
schrijf je een motivatiebrief waarin je o.a. aangeeft hoe het nu met je gaat, waarom
je ervoor kiest om naar het buitenland te gaan, wat je wilt doen om het te laten
slagen, wat je goed vindt van jezelf en waar je moeite mee hebt.
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Voordat je naar Frankrijk gaat, zullen er nog een aantal gesprekken plaatsvinden.
We zullen afsluiten met concrete doelen waarmee je aan de slag gaat. Op basis
van deze informatie wordt er in Frankrijk een gastgezin gezocht dat goed bij jou
past. De nog resterende tijd in Nederland is nodig om alles te regelen voor je
vertrek (aanschaf spullen, afsluiten verzekeringen, geldig paspoort, etc.).
De PEL-medewerker van XONAR brengt je naar het gastgezin in Frankrijk waar
je minimaal 5 maanden verblijft. Bij aankomst maak je ook kennis met de begeleider
in Frankrijk. Je maakt vanaf dat moment deel uit van het gezin en hun bedrijf. Vaak
betekent dat lange dagen maken en aanpakken, ook in het weekend. We zullen met
jou en je school onderzoeken en bespreken wat haalbaar en nodig is op het gebied
van onderwijs.
Twee keer per week heb je een gesprek met je begeleider. Tijdens deze gesprekken
wordt besproken hoe het met je gaat. Ook kijken we terug op je verleden en hoe
jij je opgedane ervaringen in Frankrijk kunt gebruiken om je toekomstplan in
Nederland te kunnen uitvoeren. Ook is er contact tussen jou en de PEL-medewerker
in Nederland via schrijf- en/of skypecontact. We houden intensief contact met je
ouders en je verwijzer. Je mag zelf ook brieven schrijven aan je ouders en bekenden.
Na een maand mogen je ouders je bellen en soms is er ook contact via Skype
mogelijk.
Je wordt aan het einde van je verblijf in Frankrijk opgehaald door de PEL-medewerker.
Aansluitend ontvangen jij en je ouders/verzorgers nog nabegeleiding. Terug in
Nederland ga je het plan uitvoeren dat je gemaakt hebt. De PEL-medewerker ondersteunt jou en je ouders hierbij maar belangrijk is dat je het uiteindelijk helemaal zelf
doet. De PEL-medewerker heeft in het begin een aantal keren per week contact
met je, later wordt dat minder. Deze vorm van begeleiding zal ongeveer 5 maanden
duren.

Aanmelding
Alvorens je officieel aan te melden, kun je contact opnemen met XONAR
voor een informatief gesprek. Je wordt door de gemeente of een arts
bij XONAR aangemeld voor PEL. Je kunt zelf contact opnemen met
de gemeente of jouw arts als je een hulpvraag hebt. Je wordt samen
met je ouders/verzorgers door XONAR uitgenodigd voor een zorgmatchgesprek.

Binnen het project PEL werkt XONAR samen met Clé de Voute,
een door de Nederlandse en Franse overheid erkende organisatie.
Zie ook www.cledevoute.nl

Contact
XONAR
T: 043 - 604 59 00
info@xonar.nl
www.xonar.nl
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