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Humanitas DMH (Dienstverlening aan Mensen met een Hulpvraag)
ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of
gedragsprobleem. Zij verdienen een waardevolle plek in onze samenleving. Wij helpen hen deze plek te vinden. Dit doen we in nauw
contact met de omgeving zoals verwanten, buren of gemeenten.
Samen kijken we naar wat hen gelukkig maakt. En gaan we voor een
leefbaardere samenleving waarin plaats is voor iedereen.
Wonen
Wij bieden zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke of
meervoudige beperking die niet zelfstandig kunnen wonen. Onze
woonlocaties bevinden zich in een prettige en vertrouwde woonomgeving,
altijd midden in de wijk. Binnen onze woonlocaties vind je geen typische
groepsbegeleiding. Wij bieden iedere cliënt zorg op maat. Samen met de
cliënt, ouders en verwanten kijken
we naar wat de cliënt nodig heeft
én naar wat hij of zij zelf kan.

Ouderinitiatieven
Humanitas DMH heeft een aantal ouderinitiatieven. Dit zijn woonlocaties
opgericht door ouders van bewoners. Zij vormen het bestuur van de locatie.
Er is een nauwe samenwerking tussen hen en Humanitas DMH. Deze
samenwerking past ons als een jas, omdat wij de betrokkenheid van ouders
en verwanten altijd belangrijk vinden.
Ondersteuning thuis
Wij ondersteunen mensen die begeleiding nodig hebben bij het zelfstandig
wonen. Onze begeleider komt bij de cliënt thuis en ondersteunt bij zaken
zoals het nakomen van afspraken, de administratie en het huishouden. We
stemmen de zorg af op de behoefte van de cliënt. Soms heeft iemand meer
problemen. Zoals schulden, problemen met huisvesting of een verslaving.
Speciaal voor deze mensen bieden wij Homerun.
Werken
Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de maatschappij.
Onze jobcoaches van JobRun begeleiden mensen met een licht
verstandelijke beperking en bijkomende problemen bij het vinden en
behouden van een passende werkplek.
Dagbesteding
Samen met onze cliënten zorgen we voor passende, zinvolle dagbesteding
binnen hun woonomgeving. Daarbij zijn we altijd op zoek naar een
gevarieerd aanbod en nieuwe vormen en mogelijkheden. Dat doen wij
samen met andere aanbieders in de verschillende regio’s waar wij actief zijn.

''Kom ik thuis van een dagactiviteit, dan klets ik
altijd even met de begeleiders. Dat geeft me
een knus thuisgevoel. Ze luisteren goed,
oordelen nooit, en we kunnen samen lachen.
Dat geeft me vertrouwen, voldoende om m’n
eigen gevoelens onder ogen te komen.''
~ Sharety ~

Homerun
Met Homerun begeleiden we mensen vanaf 16 jaar met een licht
verstandelijke beperking (LVB) en/of psychiatrische problematiek én
complexe, bijkomende problemen. Met intensieve trajectbegeleiding
en behandeling op maat bestaande uit 4 stappen (de honken), ondersteunen we hen op alle leefgebieden. Met als doel stabiliteit te
creëren in hun leefsituatie.
Ambulante ondersteuning op maat
Wij bieden jongvolwassenen trajectbegeleiding en behandeling op maat
volgens het vier-ogen principe, waarbij een vaste begeleider altijd samenwerkt met de trajectcoördinator. Samen bespreken we wat nodig is om weer
grip op het leven te krijgen. We besteden veel tijd aan het elkaar goed leren
kennen en het opbouwen van vertrouwen. Wij werken outreachend, dus
gaan naar de jongvolwassenen toe. Indien nodig werken we samen met onze
gedragsdeskundigen. Onze begeleiding stopt niet als de jongere 18 of 23
jaar wordt. Wij werken zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig volgens
dezelfde begeleidingswijze toe naar een zelfstandiger en gelukkiger leven.
Homerun Forensische zorg
Als expert in het begeleiden van jongvolwassenen
met een LVB en multiproblematiek begeleiden
en behandelen wij ook mensen met een justitiële
titel en (vermoeden van) LVB. Wij zijn al aanwezig
in diverse penitentiaire inrichtingen en werken
intensief samen met reclassering en andere
hulpverleners. Onze cliënten kunnen na
beëindiging van het reclasseringstoezicht
vrijwillig in vervolgzorg komen bij Homerun.
Wonen in een Homerunhuis
In een Homerunhuis leren jongvolwassenen met
een LVB en een WLZ indicatie zelfstandig te wonen.
Zij worden begeleid volgens een kortdurend traject
van 2 tot 4 jaar. Onze begeleiding bestaat uit vier
honken met als doel: uitstromen naar een eigen woning.

''Kenmerkend voor Homerun is dat we niet opgeven.
In principe kan het ons niet ingewikkeld genoeg zijn.
Vaak ontstaan dingen uit machteloosheid. Ik hou
niet van de term 'wij zorgen'. Met zorgen houd je
de zorg ook in stand. Mijn taak is: ik ondersteun
iemand zoveel mogelijk voor zichzelf te zorgen. En
het beste uit zichzelf te halen. Dat lukt natuurlijk
lang niet altijd, maar de kracht is om iemand
positieve ervaringen te geven en te kijken waar de
leerbaarheid zit.''
~ Annet, trajectbegeleider ~

Gezinsondersteuning
Homerun biedt ook gezinsondersteuning als er sprake is van een LVB en
problemen op meerdere leefgebieden bij één of meer gezinsleden,
waardoor de opvoeding van kinderen zorgelijk kan worden.
Agressie Regulatie op Maat LVB
Voor mensen met een LVB bij wie sprake is van (ernstige) agressie
problematiek, heeft Humanitas DMH in samenwerking met de Waag een
behandeling voor agressieregulatie ontwikkeld. Deze behandeling stemmen
we op maat af op de cliënt met als doel vanuit de specifieke hulpvraag
agressieve gevoelens en gedrag te reguleren.
De beste diagnostiek en behandeling
Wij hebben een eigen Diagnostiek Team dat is gespecialiseerd in
diagnostisch onderzoek bij mensen met een verstandelijke beperking: van
jong tot oud en van licht tot ernstig (meervoudig) beperkt. Onze gedragsdeskundigen bieden behandeling gericht op het stabiliseren van het
functioneren van de cliënt. De behandeling vindt plaats binnen de
leefomgeving van de cliënt.

Over Humanitas DMH

Wij zijn een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie.
Meer dan 1400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3300
mensen met een verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Wij
werken met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk
betere zorg. Dat doen wij vanuit onze humanistische waarden eigen
regie, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid. Gefundeerd op onze
missie: 'Bram voelt zich gelukkig en doet ertoe'. Waarbij Bram symbool
staat voor al onze cliënten, medewerkers, vrijwilligers en verwanten.

Contactgegevens

Wilt u meer informatie over onze dienstverlening of wilt
u iemand aanmelden? Onze medewerkers van het
Centraal Cliëntservice Bureau staan u graag te woord:
T 030 - 600 51 70, E ccb@humanitas-dmh.nl.
Bezoekadres
Zadelstede 1-2
3431 JZ Nieuwegein
www.humanitas-dmh.nl
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