
Homerun Jeugd
Specialistische jeugdhulp op leeftijdgebonden
thema's
 

Wat bieden wij?
 

Specialistische jeugdhulp op leeftijdgebonden
thema's aan 16+ jongeren 
Samen opvoeden
Begeleid bezoek
Forensische zorg

 
“Mijn begeleider staat naast me en helpt bij het
omgaan met mijn kind. HouVast is soms lastig. Het
laat me inzien wat ik nog moet leren. Mijn
begeleider neemt de tijd. Dus ik wil doorzetten.”
~ Chantal, ouder ~    
 

Voor wie?

Jongeren vanaf 16 jaar
Ouders met opvoedvragen
Met (vermoeden van) een licht
verstandelijke beperking (IQ circa 50 - 85)
En problemen op minimaal 3 leefgebieden 

 
 

Jeugdwet

Intensieve ambulante ondersteuning voor
jongeren en gezinnen met LVB en/of
psychiatrische problemen en multiproblematiek. 
Specialistisch traject met vaste begeleider,
trajectcoördinator en gedragsdeskundige. Ook
bij overgang van Jeugdwet naar Wmo.

 

Samen opvoeden
Homerunmethodiek gericht op:

vergroten opvoedvaardigheden o.a. door inzet
van HouVast methode
opstellen opvoeddoelen samen met
ketenpartners (jeugdteams, Save, WSS, KOOS,
Spoor030)
praktische opvoedondersteuning
voor nieuw of jong ouderschap

  
 
“Homerun sluit op elk leefgebied aan bij de cliënt
en het netwerk. Homerun is gespecialiseerd in de
LVB-doelgroep en ondersteunt ook de betrokken
professionals met coaching. De begeleiders
werken laagdrempelig, met een lange adem en
outreachend. Ze kijken net even verder dan
reguliere hulpverlening.” 
~ Richard, ketenpartner ~
 
 
 

Begeleid bezoek voor gescheiden
ouders
Intensieve ondersteuning bij omgangsregeling:

gericht op tot stand komen of continueren van
de omgangsregeling en het begeleiden van het
contactmoment
op neutrale locatie
altijd in samenwerking met ketenpartners

 



''Ik wilde eerst geen hulp, maar zie nu in dat een
begeleider mij kan helpen bij veel dingen. Bij
gesprekken op school of leerplicht is mijn
begeleider er altijd. Soms praten we over
gevoelens waar ik mee zit, dat lucht op.''
~ Giovanni, jongere ~
 
 

Forensische zorg

Minimaal 16 jaar
Jongere heeft strafbaar feit gepleegd of wordt
hiervan verdacht
Problemen op minimaal 3 leefgebieden
Begeleiding gericht op leeftijdgebonden thema's

 
 

 
 

Aanmelden?
Geen wachtlijst, maar een snelle start!
Wij bieden Homerun Jeugd in Utrecht Stad,
Zuid-Oost en Lekstroom. Neem direct contact op
met de trajectcoördinator Jeugd of ons Centraal
Cliëntservice Bureau: T 030 - 600 51 70,
E CCB@humanitas-dmh.nl. Indien nodig stelt
Homerun een diagnose van LVB. 
 
Kijk op onze website:
www.humanitas-homerun.nl/locaties/
homerun-utrecht-stad
 

Benadering
• Weer grip op je leven. 
• Begeleiding in eigen
   omgeving van de cliënt
   ongeacht woon-, leef- of
   werksituatie.
• Wij staan naast de cliënt,
   leggen niets op en doen niet
   aan betutteling.
• 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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