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.

Homerun Haaglanden Jeugd

Jeugdhulpverlening voor jongeren
vanaf 16 jaar met multiproblematiek

Homerun Haaglanden Jeugd
Een traject naar zelfredzaamheid en zelfontplooiing voor LVB jongeren vanaf
16 jaar met multiproblematiek
Jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) blijken vaker en dieper in problemen
te komen dan hun niet beperkte leeftijdsgenoten. Ze krijgen schulden, komen in aanraking met
verslaving en criminaliteit of loverboys en soms worden zij al op jonge leeftijd vader of
moeder. Deze volwassen problematiek neemt vaak toe in intensiviteit tegen het einde van hun
jeugd. Veelal blijken deze jongeren niet in staat deze problemen zelfstandig op te lossen en is
er weinig animo om op die leeftijd jeugdzorgtrajecten te starten. Humanitas DMH helpt met
het traject Homerun deze jongeren om problemen aan te pakken, overlast te voorkomen en
een toekomst mogelijk te maken.

Waarom Homerun Jeugd (vanaf 16 jaar)
Kenmerkend voor deze doelgroep is de complexiteit en de ‘volwassenheid’ van de problematiek. Zaken
als zwangerschap, thuis- of dakloosheid, criminaliteit, schulden, agressie en overlast komen vaak voor.
Veel van deze jongeren zijn niet (meer) gemotiveerd om nog aan jeugdzorgtrajecten deel te nemen.
Jeugdhulpverleningstrajecten die op 16 of 17 jarige leeftijd starten komen vaak, door gebrek aan
motivatie van cliënten en de beperkte periode om resultaten te boeken, niet van de grond.

Het resultaat is dat veel van deze jongeren op 21 jarige leeftijd weer in een hulpverleningstraject
komen, maar dan met een veelvoud van problemen. Homerun Jeugd is er om dat te voorkomen.

Homerun gaat naar de jongeren toe, ongeacht de woon-, leef- en werksituatie en werkt met hen aan
doelstellingen. Die doelstellingen zijn altijd gericht op het zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan de
maatschappij. We werken domeinoverstijgend en kunnen zodoende de cliënten, na uitstroom bij de
Jeugdzorg, ook vanuit de WMO, Forensische zorg en/of WLZ begeleiden.

Eigen regie en eigen verantwoordelijkheid
Een Homerun traject is gericht op het afbouwen van de zorgvraag en het zo zelfstandig en zelfredzaam
mogelijk maken van de cliënt. Door een integrale aanpak van alle leefgebieden kan een cliënt zich
ontwikkelen naar zelfstandigheid zonder dat één van zijn problemen zijn leven negatief blijft
beïnvloeden. Door middel van heldere, samen geformuleerde doelen en het betrekken van het eigen
netwerk, zijn goede resultaten haalbaar. Wanneer er specifieke expertise op bijvoorbeeld het gebied
van psychiatrie, verslaving of radicalisering nodig is, dan worden daarvoor partners ingezet.

Flexibele trajecten, variabele financiering
In de regio Haaglanden (H10 gemeenten) en Midden Holland biedt Humanitas DMH intensieve
trajectbegeleiding aan jongeren vanaf 16 jaar. De ondersteuning is gericht op zowel het stimuleren van
de eigen mogelijkheden als op gedragsverandering. De begeleiding kan thuis (in het gezin) plaatsvinden,
maar ook op school of op het werk. Waar de meeste jeugdhulpverlening ophoudt wanneer de jongere
18 of 23 jaar is, kan de cliënt ook na deze leeftijd op dezelfde begeleidingswijze door Homerun
ondersteund worden vanuit de WMO of WLZ. Hierdoor wordt er langere tijd gewerkt aan het vergroten
van zelfstandigheid en is continuïteit van de zorg gewaarborgd.

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen
met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen
bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
Dat doen wij vanuit onze kernwaarden:
• De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
• We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
• We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Voor meer informatie of
aanmelding kunt u contact opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau.
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