
 
 

De kamers 

De Lariks is verdeeld over drie verschillende 

huizen. In totaal verblijven er twaalf 

jongeren. Je krijgt je eigen slaapkamer met 

een bed, kast en een wastafel. De keuken, 

douche, toilet, schuur en tuin zijn ruimtes 

die je met de andere huisgenoten deelt. 

Iedereen in het pand krijgt een 

huishoudelijke taak. Ook hanteren we een 

aantal huisregels. Deze zullen worden 

uitgelegd wanneer je hier op een 

oriëntatiegesprek komt. 

 

Ook zijn er zes studio’s gekoppeld aan de 

Lariks. Deze zijn gevestigd in de Bernardhof 

in Gouda. Wanneer je je KTC-traject hebt 

afgerond, kun je daar eventueel naartoe 

doorstromen. Deze manier van wonen, 

koppelen we altijd aan een ambulante vorm 

van hulpverlening. Je hebt dan wel eigen 

financiële middelen nodig om de vaste lasten 

(huur) te betalen. 

 

 

 

Begeleiding 

Op de Lariks werken we in een team van vijf 

jeugdzorgwerkers (mentoren). De mentoren 

van de Lariks worden ondersteund door een 

gedragswetenschapper, een sociaal 

psychiatrisch verpleegkundige (SPV’er) en 

als het nodig is een ambulant hulpverlener. 

Samen met je mentor, eventueel je ouders, 

je JIM en/of verzorgers werk je aan het 

vergroten van je zelfredzaamheid en 

zelfstandigheid. Je stelt met elkaar doelen 

vast waaraan je wilt werken. Deze doelen 

komen in een werkplan te staan. Stap voor 

stap kijken we naar wat er goed gaat en hoe 

je dat kunt uitbouwen. In 

begeleidingsgesprekken met je mentor 

bespreken we je doelen en spreken we af 

welke stappen er gezet gaan worden om de 

doelen te bereiken. Een traject kan er per 

jongere verschillend uitzien: elke jongere 

heeft eigen begeleidingsafspraken.  

 

 

 

    

KamerTrainingsCentrum Lariks Midden-Holland 

Er kunnen allerlei redenen zijn, waardoor iemand niet langer 
thuis kan wonen. Als dat zo is en je bent 17 jaar, dan kan 
een KamerTrainingCentrum (KTC) een tijdelijke oplossing 
zijn. Op de Lariks gaan we met jou aan de slag om 
praktische- en sociale vaardigheden die je nodig hebt bij het 
zelfstandig worden te vergroten en/of versterken.  
 

 



 

www.enver.nl 

Wij werken als team vanuit een kantoor (we 

zijn dus niet fysiek in alle huizen aanwezig). 

Mede daarom is het van groot belang dat je 

over een redelijke mate van 

verantwoordelijkheidsgevoel beschikt om 

bijvoorbeeld zelfstandig naar school of werk 

te gaan. Twee keer per dag (ochtend en 

avond) komt er een begeleider bij je langs. 

Dit geeft je de mogelijkheid om vragen te 

stellen of om gewoon je verhaal te doen als 

je daar behoefte aan hebt.  

 

Op de Lariks werken we volgens de volgende 

methodieken: 

- Oplossingsgericht werken 

- Systeemgericht werken 

- Competentiegericht werken 

- Geweldloos verzet 

- JIM-aanpak (jouw ingebrachte 

mentor) 

- Activiteiten gericht op ervaringsleer, 

gericht op het behalen van doelen op 

creatieve en actieve wijze 

 

Jij bent samen met je ouders/verzorgers 

verantwoordelijk voor een succesvol 

hulpverleningstraject.  

 

Bereikbaarheid 

Wij zijn van maandag tot en met vrijdag 

tussen 08.00 - 22.00 uur te bereiken op 

kantoor. Op zaterdag en zondag zijn de 

medewerkers tussen 14.00 - 22.00 uur te 

bereiken op kantoor. Buiten deze tijden om 

is er een bereikbaarheidsdienst 

georganiseerd die je in geval van nood kunt 

bellen.   

 

 

 

 

 

Duur van het verblijf 

Afhankelijk van jouw doelen maken we, in 

overleg met jou en alle betrokkenen, een 

planning om vast te stellen wat jouw 

vervolgplek wordt als je traject op het KTC is 

afgerond. Dit kan een stap naar verdere 

zelfstandigheid zijn (bijvoorbeeld op kamers 

met of zonder begeleiding) of in sommige 

gevallen kan het zo zijn dat je weer thuis 

gaat wonen.  

 

Aanmelding 

Het Centrum voor Jeugd & Gezin, het 

wijkteam, Jeugdbescherming West, de 

huisarts of de jeugdarts kunnen je verwijzen 

naar het KTC. De eerste stap zetten we 

samen met jou en het InVerbinding-team, 

door middel van het zoeken van een JIM. 

Vervolgens bekijken we in overleg met jou 

en je ouders wat er nodig is om de situatie 

te verbeteren en gewenste doelen te 

behalen. De Lariks kan daar een onderdeel 

van zijn. Kijk op onze website voor meer 

informatie: www.enver.nl. 

 

Lariks 
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