Homerun Forensische Zorg
Onderdeel van Humanitas DMH
Homerun Forensische Zorg:
Begeleiding en behandeling
voor mensen met een justitiële
titel en (vermoeden van) LVB
Gericht op:
	creëren van stabiliteit
	recidivevermindering vanuit beschermende en
criminogene factoren
	behandeling voor agressie specifiek voor LVB
(thuis, in de PI of elders)

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.

Cliënt Patrick

Onze werkwijze

Homerun hielp me vooral om orde te
krijgen in mijn leven. Ze zijn daar heel
open. En ze pushen niet. Ze geven
simpel aan wat er allemaal kan en
wat de gevolgen zijn. Maar ze geven
ook niet snel op. Als het op de ene
manier niet kan, dan zoeken ze wel
een andere manier.

Cliënt Fernon

Aanmelden?
Geen wachtlijst, snelle start!
	direct contact met de Trajectcoördinator via ons
Centraal Cliëntservice Bureau: 030 - 600 51 70
	indien nodig stelt Homerun binnen zes weken
diagnose van LVB
	na screening start zorgverlening

	vroege instap in traject; eerste contact kan al in
de PI
	outreachende aanpak en directieve benadering
	nauwe samenwerking met 3RO en
multidisciplinair team
	begeleiding in eigen omgeving van cliënt,
ongeacht woon-, leef- of werksituatie

Homerun is goed benaderbaar. Ze
denken mee en zitten goed in de casus.
Dat merk ik aan de korte lijnen, het
tweerichtingsverkeer en het wekelijkse
contact met de cliënt. Ze pakken de
cliënt bij de hand en gaan aan de slag.
En waar veel cliënten moeite hebben
om afspraken op kantoor na te komen,
gaat Homerun juist naar ze toe.

Toezichthouder verslavingszorg

Onze kracht:
aanpak die écht helpt
expert op gebied van LVB en multiproblematiek
samenwerking met ketenpartners
	integrale benadering en behandeling
door gedragsdeskundigen, diagnostiek
team en jobcoaches (JobRun.nl)

Onze doelgroep heeft vaak moeite om zich
voor langere tijd te houden aan afspraken.
Ze hebben meer nodig dan alleen een
afsprakenkaartje.

Begeleider Jan

Ik bezoek cliënten regelmatig in de kliniek
en start daar al met de begeleiding. Ik blijf
ze begeleiden nadat ze weer zelfstandig
gaan wonen. Zo houden ze ook het
vertrouwen.

Werkgebied
Homerun

Begeleider Gert
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Wonen
Ouderinitiatief
Dagbesteding

Resultaat
	laag recidivepercentage
van 11% (2016)
	hoge begeleidingstrouw,
ook bij de moeilijkste cases
	bereidheid om in
vervolgzorg te komen
	betrokken/hersteld sociaal
netwerk
	ook aanpak op andere
leefgebieden
	toenemende
maatschappelijke veiligheid
	vermijden blijvende
zorg(kosten)

Organisatie

Centraal bureau

3.342

1.112
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2017
cliënten
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Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie.
Meer dan 1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.300 mensen
met een verstandelijke beperking en/of gedragsprobleem. Onze mensen werken
met veel vrijheid in een informele omgeving aan daadwerkelijk betere zorg. Dat
doen wij vanuit onze kernwaarden:
– Wij werken samen aan de ontwikkeling en invulling van de eigen regie.
– Wij nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
–	Wij voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de
samenleving.
Humanitas-dmh.nl

