
Homerun Jeugd & Gezin
Aanpak die écht helpt

 
  

Onze aanpak
Expert op het gebied van LVB bij jeugdigen en
gezinnen met multiproblematiek.
Begeleiding in eigen omgeving van cliënt,
ongeacht woon-, leef- of werksituatie.
Altijd een SKJ-geregistreerde professional bij
uitvoering betrokken.
Wij werken systeemgericht.

 
 
 
 
“Ik vind het moeilijk grenzen te stellen aan mijn
dochter. Samen met mijn begeleider bespreek ik
situaties die thuis gebeuren en oefenen we hoe ik
duidelijker kan zijn. Zo gaat het langzamerhand
steeds beter thuis.”
 
~ Janet, Ouder ~
 
 
   

Jeugdwet
Intensieve ambulante gezinsondersteuning voor
jongeren en gezinnen met LVB en/of
psychiatrische problemen en multiproblematiek.
Specialistisch traject met een vaste begeleider,
trajectcoördinator en gedragsdeskundige.

 
 

  
“Ik heb voor Homerun gekozen, omdat ik goede
ervaring heb met hen. Homerun is gespecialiseerd
in onze doelgroep, werkt erg laagdrempelig en ze
geven niet snel op.”
 
~ Jeugdreclassering/Jeugdbescherming ~ 
 
  
  

Gezinsondersteuning
Ondersteuning in gezinnen als er sprake is van
LVB bij één of meer gezinsleden.
Problemen op meerdere leefgebieden, waardoor
opvoeding van kinderen zorgelijk kan worden.
Onze begeleiding wordt op maat
gemaakt en uitgevoerd.

 
 
“Ik woon niet meer bij mijn ouders, dat ging niet
meer. Er waren heftige ruzies thuis en we begrepen
elkaar niet. Samen met mijn begeleider pak ik nu
het contact met mijn ouders weer op zodat mijn
ouders en ik kunnen leren een leuk contact te
hebben.”

~ Frits, 13 jaar ~    
 
 
 
 



  
“Kenmerkend voor Homerun is dat we niet
opgeven. In principe kan het ons niet ingewikkeld
genoeg zijn. Als je beseft dat dingen vaak uit
machteloosheid ontstaan, dan is dat niet zo heel
erg moeilijk.”

~ Annet, Begeleider ~  
  
  

Extra aanbod voor professionals 
Coaching gezinsondersteuners
LVB Xperience
Verdiepingstraining LVB

 
 

Aanmelden? 
Geen wachtlijst, maar een snelle
start!
Direct contact met de trajectcoördinator.
Wij zijn met Homerun Jeugd & Gezin actief in heel
provincie Groningen. Kijk op onze website voor
onze gegevens of neem contact op via ons Centraal
Cliëntservice Bureau: T 030 - 600 51 70,
E CCB@humanitas-dmh.nl. Indien nodig stelt
Homerun binnen zes weken diagnose van LVB.
 
www.humanitas-homerun.nl/locaties/
homerun-regio-groningen

Benadering
• Weer grip op je leven. 
• Begeleiding in eigen
   omgeving van de cliënt
   ongeacht woon-, leef- of
   werksituatie.
• Wij staan naast de cliënt.
• Echt luisteren en contact
   maken over wat er aan de
   hand is.
• Betrekken sociaal netwerk.
• Vermijden blijvende
   zorg(kosten).

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk verspreide en lokaal verankerde zorgorganisatie. Meer dan
1.400 medewerkers en vrijwilligers ondersteunen ruim 3.500 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
Humanitas-homerun.nl
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