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Welkom bij Yulius

Bijna een op de vier Nederlanders 
krijgt in zijn of haar leven te maken 
met psychische problemen. Sommige 
mensen leren hier zelf mee om te 
gaan, anderen hebben hulp, 
begeleiding, ondersteuning en 
behandeling nodig. Yulius helpt 
kinderen, jongeren en volwassenen 
met psychische problemen. Thuis, 
bij de huisarts, op een polikliniek, in 
een kliniek, op school of in een 
beschermde woonomgeving.



Yulius:
voor geestelijke gezondheidszorg

Jaarlijkse bieden wij hulp aan zo’n 16.000 mensen: kinderen, 
jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychiatrische 
problemen. Daarbij betrekken wij ook de directe omgeving, 
zoals familie of vrienden. Verder verzorgt Yulius speciaal 
onderwijs voor bijna 1.300 leerlingen met psychische of 
gedragsstoornissen. 

● Afspraken op de polikliniek
● Gesprekken met een praktijkondersteuner bij de huisarts
● Deeltijdbehandeling op een Yulius-locatie
● Tijdelijke opname in een kliniek
● 24/7 crisisteam en crisisopname
● Behandeling in de eigen leefomgeving: thuis
● #onlinebeter met Yulius: deelbehandeling via internet
● Veilig wonen in een beschermde woonvorm
● Speciaal onderwijs voor 4-20 jaar
● Interessante cursussen en trainingen
● Ondersteuningen bij een nuttige dagbesteding
● Ondersteuning bij het vinden van passend werk
● Inzet van herstelondersteunende activiteiten
● Ervaringsdeskundigen als hulpverlener
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“Door mijn autisme 
was de situatie thuis 
niet meer houdbaar. In 
mijn tijdelijke woongroep 
werk ik aan mezelf en 
krijg ik de rust en 
begeleiding die ik nodig 
heb”

Anna, 
cliënt



Zorg voor kinderen en jongeren
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Kinderen en jongeren van 0 t/m 21 
jaar die door complexe psychische 
of psychiatrische stoornissen vastlopen in 
hun ontwikkeling kunnen bij Yulius terecht 
voor gerichte en specialistische diagnostiek 
en behandeling. Samen met de cliënt en de 
ouders wordt er een behandelplan op maat 
opgesteld en vastgesteld welke therapieën 
geschikt zijn. Specialisten uit verschillende 
vakgebieden werken met elkaar samen.  De 

directe omgeving  wordt nauw bij de  
behandeling betrokken.



Zorg voor volwassenen
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Volwassenen met ernstige 
psychiatrische  aandoeningen kunnen
bij Yulius terecht voor specialistische 
geestelijke gezondheidszorg. Dit is zorg 
voor mensen met complexe stoornissen 
waarbij gespecialiseerde kennis nodig is om 
hen zo goed mogelijk te helpen. Zij 
ontvangen zorg die is gericht op het 
verbeteren van de kwaliteit van leven. 
Daarbij is zorg zo veel mogelijk gericht                                                                                     
op de eigen regie van de cliënt, omdat we 

uitgaan van zijn of haar eigen kracht.



Zorg voor mensen met autisme
TOPGGz erkend
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Yulius biedt zeer gespecialiseerde zorg 
(topklinisch en topreferent) op het gebied 
van autisme. Onze diagnostiek en 
behandeling voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een autismespectrum-
stoornis dragen dan ook het TOPGGz-
certificaat.



Speciaal onderwijs
voor kinderen met psychiatrische problemen
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Yulius Onderwijs biedt op 12 locaties 
onderwijs aan kinderen en jongeren 
van 4 tot 20 jaar die door psychiatrische 
beperkingen problemen ondervinden in het 
onderwijs. Met onze specifieke kennis en 
met extra zorg voor wie dat nodig heeft, 
zorgen wij ervoor dat deze kinderen ‘leren’ 
leren.



Yulius
werkgebied
Yulius beschikt over 67 locaties in de driehoek Dordrecht, Gorinchem en 
Rotterdam. Hieronder bevinden zich eigen onderwijslocaties, poli- en 
(dag)klinieken, werkplaatsen en begeleid woonlocaties.
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Stage bij Yulius

● Solliciteren via korte motivatiefilm en CV
● Voorstellen aan de afdeling
● Uitnodiging voor een kennismakingsgesprek
● Definitieve plaatsing voor de stage

● Formulieren
● Vaccinatiebewijs Hepatitis (wordt geregeld i.s.m. Hogeschool)
● VOG- via de mail van dienst Justis 

● Stageovereenkomst Yulius en infopakket
● Stagevergoeding

● Start stage op de afdeling. Zelf contact opnemen met je 
stageplek over eerste werkdag, sleutel ect. 
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Begin van je stage

● Neem de eerste twee weken om te wennen op de afdeling
● Houd een logboek bij met je eerste ervaringen en indrukken
● Maak afspraken met je werkbegeleider over je begeleiding
● Maak in de eerste fase van je stage een monitor (leerplan), stel bij 

na feedback van je werkbegeleider
● Bespreek persoonlijke leerdoelen en neem deze mee in je planning
● Verdiep je in de doelgroep, visie en veelvoorkomende ziektebeelden 

op de afdeling
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LWG Bijeenkomsten 

● LWG-Bijeenkomsten vanuit de opleiding op maandag of donderdag
● Terugkomdag vanuit de opleiding is op vrijdag

Mogelijkheden vanuit Yulius om je verder te ontwikkelen:
● GGZ-ecademy, mogelijkheden en behalen certificaat
● E-learning Autisme en Suïcidepreventie
● Pact- training
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Filmpjes over Yulius….

● Filmpje van Yulius – locatie de Steiger:
https://youtu.be/DMO35tg1jhc

● Wat houdt het in om sociotherapeut te zijn?
https://www.youtube.com/watch?v=zATZaKU9K98

(Deze plek is per september niet beschikbaar, maar het geeft wel een impressie over 
een klinische behandeling binnen Yulius en wat de taken van een sociotherapeut zijn).
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https://youtu.be/DMO35tg1jhc
https://www.youtube.com/watch?v=zATZaKU9K98

