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Homerun

Het perspectief voor jonge mensen met
LVB en/of multiproblematiek.
(Jong)volwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of multiproblematiek hebben moeite om hun plek in de maatschappij te vinden. Zij kunnen
niet meekomen op school of werk, zijn vatbaar voor manipulatie en ervaren onbegrip
van hun omgeving. Dat maakt hen tot een kwetsbare groep die vaak tussen wal en
schip valt en voor relatief veel problemen zorgt voor zowel zichzelf, de directe
omgeving als voor de gemeenschap. Wij vinden het belangrijk dat zij geholpen
worden, hoe moeilijk de startsituatie ook is.
Direct inzetbare trajectbegeleiding bij LVB en/of multiproblematiek
Met Homerun bieden wij intensieve begeleiding en behandeling. Doordat wij geen
wachtlijsten hebben kunnen wij direct beginnen met begeleiden. Wij ondersteunen
hen op alle leefgebieden: huisvesting, schulden, geweld, psychiatrische problematiek,
overlast, criminaliteit, verslaving en werk, met als doel stabiliteit te creëren in hun
leefsituatie. Landelijk heeft Homerun ook uitstekende resultaten geboekt met LVB
tienermoeders en met jongvolwassenen met een justitiële maatregel of achtergrond.

‘Homerun hielp me vooral om orde te krijgen in mijn
leven. Een uitkering, een woning. Ze zijn daar heel
open. En ze pushen niet. Ze geven simpel aan wat er
allemaal kan en wat de gevolgen zijn.
Fernon (26 jaar)

Intensieve begeleiding op maat met een vaste
begeleider

(Jong)volwassenen met een LVB en/of psychiatrische problemen én bijkomende
meervoudige problematiek zijn gebaat bij de specialistische trajectbegeleiding van
Homerun. Wij werken outreachend, dat betekent dat we altijd naar de
(jong)volwassenen toe gaan. Zij krijgen een vaste begeleider die altijd samenwerkt
met de trajectcoördinator. Samen met de (jong)volwassenen bespreken we wat er
nodig is om weer grip op het leven te krijgen. Indien nodig wordt er samengewerkt
met gedragsdeskundigen.

Vier honken

Een traject van Homerun bestaat uit het doorlopen van vier stappen (honken). Dit
traject is afgestemd op de zwaarte van de problematiek. Ieder honk bevat
persoonlijke doelen en is een stap dichter bij zelfstandigheid. Het traject is dus voor
iedereen anders. Na honk 4 slaat de (jong)volwassene een Homerun. Hij is zo ver
gestabiliseerd dat de problematiek en overlast voor de omgeving zijn
teruggedrongen. Hij heeft geen of weinig ondersteuning meer nodig en leidt zijn
leven zelfstandig en/of met hulp van zijn netwerk. Gaat er toch iets mis, dan kijken we
hoe we dat een volgende keer kunnen voorkomen. Wij lopen niet weg voor de
moeilijke situaties waarin onze cliënten regelmatig terechtkomen.

Samenwerken

Wij vinden het belangrijk dat de (jong)volwassenen zelf actief meewerken aan een
betere toekomst. We zijn er wanneer het nodig is, bijvoorbeeld bij moeilijke afspraken
bij instanties. Maar wat ze zelf kunnen, doen ze zelf. We zijn de schakel tussen de
verschillende ketenpartners. De (jong)volwassenen hebben vaak te maken met
meerdere zorgaanbieders, werkcoaches, wooncoaches, behandelaren en
bijvoorbeeld artsen. Daarnaast is de relatie met familie en vrienden vaak moeizaam.
We proberen alle partijen om de (jong)volwassene heen samen te brengen. Zodat de
verschillende vormen van zorg en hulpverlening zo optimaal mogelijk op elkaar
worden afgestemd.

Voor wie?

Wij begeleiden (jong)volwassenen vanaf 17 jaar met een licht
verstandelijke beperking, psychiatrische problematiek en bijkomende
problemen. Wij bieden ondersteuning binnen de domeinen WMO, WLZ en
PGB in de regio Brabant. Wij werken voornamelijk in Dongen, Gilze en
Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Oisterwijk en Tilburg.
Homerun is onderdeel van Humanitas DMH.
Wij werken 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.
Kijk voor de meest actuele informatie op onze website:
www.humanitas-homerun.nl/homerun-regio-hartvanbrabant/
Direct contact?
Je kunt voor meer informatie direct contact opnemen met onze
trajectcoördinator:
Emir Žigić - 06-15396165
Email: emir.zigic@humanitas-dmh.nl

Contact
Neem voor meer informatie en/of
aanmelden contact op met:
Centraal Cliëntservice Bureau
T: 030 - 600 51 70
E: CCB@humanitas-dmh.nl
www.humanitas-homerun.nl
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