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.

Ondersteuning aan mensen
met een hulpvraag in
Zuid West Drenthe

Ondersteuning aan mensen met een hulpvraag in
Zuid West Drenthe
Humanitas DMH Zuid West Drenthe biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
het in het dagelijks leven niet helemaal zelf redden: mensen met een (licht) verstandelijke
beperking of autisme. Ook ondersteunen wij (jong)volwassenen die naast hun beperking
te maken hebben met complexe problematiek. Vaak zijn er problemen op verschillende
leefgebieden zoals verslaving, schulden, huisvesting, werk of psychiatrische problematiek.
(Jong)volwassenen met meervoudige problematiek raken vaak in de reguliere zorg verstrikt. Hun
beperking is meestal niet zichtbaar en wordt door de omgeving en de jongere zelf overschat.
Ketenzorg is niet goed op elkaar afgestemd; de jongere valt tussen wal en schip of wordt regelmatig
voor hulpverlening afgewezen. Zij hebben op meerdere leefgebieden ondersteuning nodig. De
problematiek is te veelzijdig om alleen door het (eigen) netwerk of wijkteam aangepakt te worden.
Deze complexe groep is gebaat bij de Homerun aanpak van Humanitas DMH.

Homerun: een nieuw perspectief
Homerun is een dienstverleningsmodel voor jonge mensen vanaf 16 jaar. De aanpak is gericht op
trajectmatig werken met, waar mogelijk, een geleidelijke afbouw van zorgintensiteit volgens een
efficiënt ingericht traject en een optimale inzet van de ketenzorg. Ons doel is de jongere in staat te
stellen in de toekomst verantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen leven en daarmee zo
zelfstandig mogelijk mee te kunnen doen in de maatschappij. De begeleiding en behandeling zijn
afgestemd op de eigen mogelijkheden in samenwerking met het sociale netwerk. Binnen een
afgesproken periode wordt de cliënt, door een integrale en gecoördineerde aanpak, op alle
leefgebieden van de zelfredzaamheidsmatrix (ZRM) begeleid en ondersteund.

Ondersteuning aan mensen met autisme
Mensen met autisme verwerken prikkels op een andere manier. Vaak komen er veel prikkels tegelijk
binnen. Zich inleven in de ander, emoties herkennen, vriendschappen onderhouden of sociale
contacten maken kunnen problemen opleveren. Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar heeft
grote invloed op iemands leven. Humanitas DMH biedt verschillende vormen van dienstverlening om
deze mensen zo goed mogelijk te ondersteunen vanuit hun eigen kracht en mogelijkheden.

Jeugdhulp
Humanitas DMH biedt ondersteuning aan jongeren vanaf 16 jaar met een hulpvraag op één of
meerdere leefgebieden. 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. Samen met de jongere bepalen we welke ondersteuning nodig is. Wij
kijken naar wat de jongere zelf kan en wie uit zijn of haar omgeving kan helpen. De jongere doet
zoveel mogelijk zelf. Begeleiding wordt gegeven door jeugd- en gezinswerkers, ondersteund door
gedragsdeskundigen. Wij werken domeinoverstijgend en hoeven dus niet 'los te laten' wanneer de
jongere 18 wordt. Om die reden vallen onder onze begeleiding minder jongeren uit bij de overgang
van 18- naar 18+.

Patrick

“Homerun voelt niet als hulpverlening. Ik voel me ook geen
patiënt of zoiets. Ze praten niet op een betweterige manier.
Ze luisteren eerst gewoon en pas dan gaan ze kijken hoe het
verder moet.’’

JobRun
Vanuit onze visie gaan we voor een samenleving waarin plaats is voor iedereen en helpen we
(jong)volwassenen met LVB aan het werk. Werk is een belangrijke voorwaarde om mee te doen in de
maatschappij. JobRun is het begeleidingstraject van Humanitas DMH op het gebied van werk. JobRun
helpt cliënten bij het zoeken, vinden en behouden van passend werk.

Homerun Forensische Zorg: begeleiding en training
Homerun Forensische Zorg begeleidt (jong)volwassenen met LVB die met politie of justitie in
aanraking zijn gekomen. Onze medewerkers werken intensief samen met reclassering en andere
hulpverleners. Een positieve benadering zorgt ervoor dat onze cliënten zich begeleidbaar opstellen
en niet terugvallen in het oude gedrag. Na beëindiging van het reclasseringstoezicht geven we onze
cliënten de mogelijkheid om vrijwillig in vervolgzorg te komen. Dit resulteert in een toenemende
maatschappelijke veiligheid en minder kosten voor onder meer politie en justitie.

Verantwoording en financiering
Humanitas DMH biedt zorg vanuit de WMO, WLZ, Jeugdwet, Forensische zorg en het
participatiebudget. Wij vullen samen met de (jong)volwassene de ondersteuning in om het beoogde
resultaat te bereiken. Dit leggen we vast in het trajectplan. Het CAK berekent een eigen bijdrage voor
de ontvangen ondersteuning.

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 eigen regie, verantwoordelijkheid voor jezelf en de ander en
gelijkwaardigheid.

Contact
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. Voor meer informatie over
onze dienstverlening en voor aanmeldingen kunt u direct contact opnemen met
een van onze trajectcoördinatoren of cliëntcoaches via ons Centraal Cliëntservice
Bureau.
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