
Homerun Arnhem
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Nieuw perspectief

voor LVB jongeren

met multiproblematiek

informatie voor verwijzende instanties



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Specialistische trajectbegeleiding

Trajectcoördinatoren en trajectbegeleiders van Homerun

bieden een specialistisch traject en zorgcoördinatie,

afgestemd op de mogelijkheden van de cliënt. In een

afgesproken periode wordt, door een integrale en

gecoördineerde aanpak, de deelnemer op alle leefgebieden

van de zelfredzaamheidsmatrix begeleid en ondersteund.

Afschalen

Na deze periode van intensieve begeleiding is de cliënt zo

ver gestabiliseerd dat overlast en problematiek zijn

teruggedrongen en dat afschaling naar het eigen netwerk of

een lichtere vorm van begeleiding mogelijk is.

Voor specifieke bijkomende problematiek zoals verslaving,

geweld of psychische problemen wordt intensief

samenwerkt met een netwerk van gespecialiseerde

partners, zoals het veiligheidshuis, GGZ, justitie (forensische

zorg) en gemeenten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Homerun werkt!

Vertrouwensrelatie

Aan het begin van een traject wordt veel tijd geïnvesteerd in

een vertrouwensrelatie. Door de laagdrempelige insteek en

door alles mét en in samenspraak met de cliënt aan te

pakken, ontstaat er een vertrouwensrelatie tussen de cliënt

en begeleider. 

Heeft een cliënt het nodig om ‘aan de hand meegenomen te

worden’, dan investeren wij hierin met als doel de cliënt

uiteindelijk zelfstandiger te maken. Waar het kan doet de

cliënt veel zelf. Elke drie maanden worden de doelen

geëvalueerd aangescherpt, bijgesteld of afgesloten.

Jobrun

Onze jobcoaches van Jobrun bieden binnen de trajecten

specialistische ondersteuning op het gebied van werk en

re-integratie. Door de samenwerking onder één dak zijn de

lijnen kort en kan er snel worden afgestemd.

Financiering

Humanitas DMH neemt altijd de mens en de hulpvraag als

vertrekpunt. Afhankelijk van het financieringskader kan

Humanitas DMH Homerun in de regio Arnhem en

Achterhoek zorg bieden vanuit de WMO, de WLZ en

Jeugdzorg  en eventueel ondersteund met middelen vanuit

het participatiebudget. Landelijk heeft Humanitas DMH met

Justitie een overeenkomst op het gebied van forensische

zorg.

 

Contact

Voor informatie of aanmelding kunt u contact opnemen met:

Stefan Lochs (teammanager): 06-13697906

Marjolein Meijman (trajectcoördinator): 06-10407454

Joukje te Wildt (trajectcoördinator): 06-30118519

Johan Evers (jobcoach): 06-30023262

 

Voor meer informatie over Humanitas DMH kunt u contact

opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau:

Telefoon: 030 6005170

E-mail: CCB@humanitas-dmh.nl

Website: www.humanitas-dmh.nl

 

Homerun regio Arnhem en Achterhoek

Nieuw perspectief voor jongeren met LVB en/of

multiproblematiek

Jonge mensen met een licht verstandelijke beperking en/of multiproblematiek vinden het vaak

moeilijk hun plek in de steeds complexer wordende maatschappij te vinden. Zij kunnen niet

meekomen op school of werk, zijn vatbaar voor manipulatie en ervaren onbegrip van hun

omgeving omdat de beperking niet direct zichtbaar is. Dit maakt hen kwetsbare burgers. Deze

groep mensen zorgt voor relatief veel problemen voor zowel zichzelf en hun directe omgeving als

voor de gemeenschap. Homerun Arnhem en Achterhoek is er voor deze groep mensen.

Humanitas DMH Homerun vindt het vanuit haar humanistische kernwaarden haar taak deze groep

te helpen om, hoe moeilijk de startsituatie ook is, een volwaardige plek in de samenleving te

vinden.

 

 

Wij ondersteunen waar nodig om te zorgen

dat jij, vanuit eigen mogelijkheden, mee

kunt doen. We doen dit oprecht. In contact

van mens tot mens. Met passie en lef.
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