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Humanitas DMH ondersteunt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische 
problemen. We helpen hen een waardevolle plek te vinden in onze samenleving. Vanuit eigen kracht 
én naar eigen vermogen. Want als humanistische organisatie hechten we aan eigen regie, gelijk-
waardigheid en verantwoordelijkheid. 

We hebben je nodig. Doe mee!
Wij gaan het avontuur aan. En brengen de zorg naar een hoger niveau. In een vorm die 
we nu nog niet kennen. Dat doen we graag samen met partners die bijdragen aan onze 
missie. Met het bedrijfsleven, de publieke- en zorgsector, de politiek. Doe je mee?

Technologie en 
kennis worden 
heel belangrijk

Iedereen krijgt een 
eigen plek ín de samen-

leving (inclusiviteit)

Grenzen tussen 
organisaties in de 

keten vervagen

Van landelijke 
overheid naar 

lokale overheid

Vier trends

 Altijd vanuit het gevoel van de cliënt
 Aanjager van technologische vernieuwing
 Aanjager van ketensamenwerking
 Kenniscentrum vol toepasbare inzichten
 Autonome teams, verbonden in de regio 
 Af van de gebaande paden

Eén koers: transformatie – 
een avontuur
We gaan actief bijdragen aan vernieuwing 
van zorg. Met de inzet van alle mogelijke 
mensgerichte technologie en kennis. En in 
vergaande samenwerking. Zonder ons vast 
te houden aan de organisatie die we zijn. 
Een reis die net begint, zonder vastomlijnd 
einddoel. Maar wel met een goed kompas 
en een duidelijke missie: Bram* voelt zich 
gelukkig en doet ertoe!

 18-/18+ jongeren met licht 
 verstandelijke beperking (LVB) 
 en multiproblematiek

 Blijven boeien en binden van 
 cliënten met langdurige zorgvraag

 Expert op het vlak van autisme 
 (ASS) in combinatie met 
 verstandelijke beperking

 Systeemgerichte aanpak 
 voor ouders met LVB

 Forensische Zorg

* hier kan elke willekeurige naam staan



Vergaande samenwerking in netwerken
Wij staan voor het werken in netwerken. Van mens tot mens en gericht op 
het geluk van Bram. Met verwanten van Bram, met gemeenten, andere 
zorgverleners, ICT-startups, universiteiten. Met iedereen die bijdraagt aan 
onze missie. 

Beter wonen en beter werk
We willen vernieuwen op het gebied van huisvesting en werk. Bijvoorbeeld 
samen met sociaal ondernemers die maatschappelijk verantwoord willen 
ondernemen en investeren. Tiny houses, 3D-bouw, social campus… 
we gaan op zoek. 

Meedoen met nieuwe mensgerichte technologie
We investeren in technologie en kennis. Ontwikkelen samen met partners 
innovatieve toepassingen die de zorg direct beter maken. En Bram in zijn 
omgeving helpen volop mee te doen in de digitaliserende samenleving. 

Duurzame ontwikkelingsagenda VN als leidraad
We zetten volop in op maatschappelijke betrokkenheid en versterken zo 
de samenleving. Met de 17 ontwikkelingsdoelen van de VN als leidraad. 
Het geeft cliënten, medewerkers en partners een extra stimulans om 
voorop te willen gaan. 

De beste behandeling en diagnostiek
We steunen Bram onvoorwaardelijk in zijn zoeken naar een gelukkig, 
betekenisvol leven. Daarvoor ontwikkelen we continu de beste manieren 
voor diagnose en behandeling. En brengen we alle betrokken experts 
rond Bram bij elkaar.  

Zo normaal en eenvoudig mogelijk
We willen Bram volledig laten opgaan in de samenleving. Daarvoor stemmen 
we de ondersteuning altijd precies af op wat hij nodig heeft. Niet meer. En we 
betrekken de omgeving zodat Bram volop mee kan doen.  

Zes succesfactoren


