
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.

Ondersteuning aan mensen
met een hulpvraag 
in Deventer en omgeving



Ondersteuning aan mensen met een hulpvraag
in Deventer en omgeving
 

Humanitas DMH Deventer en omgeving biedt ondersteuning en begeleiding aan mensen die
het in het dagelijks leven niet meer helemaal zelf redden. Samen met deze mensen zoeken we
naar oplossingen vanuit de eigen kracht en mogelijkheden. Autisme of een (licht) verstandelijke
beperking staan dat niet in de weg. Wij staan naast deze mensen en vinden dat zij net als
iedereen mogen meedoen in de maatschappij.
 

Jeugdhulp
Humanitas DMH biedt ondersteuning aan jongeren vanaf 16 jaar met een hulpvraag op één of
meerdere leefgebieden. De ondersteuning is gericht op zowel het stimuleren van de eigen
mogelijkheden als op gedragsverandering. De begeleiding kan thuis (in het gezin) plaatsvinden, maar
ook op school of op het werk. Samen met de cliënt bepalen we welke ondersteuning nodig is. Wij kijken
naar wat de cliënt zelf kan en wie uit zijn of haar omgeving kan helpen. De cliënt doet zoveel mogelijk
zelf. Begeleiding wordt gegeven door jeugd- en gezinswerkers, ondersteund door gedragsdeskundigen.
We hebben de ervaring dat er minder jongeren uit de begeleiding vallen bij de overgang van 18- naar
18+ wanneer wij de begeleiding bieden; dat komt omdat wij domeinoverstijgend werken en dus niet

hoeven “los te laten” wanneer de cliënt 18 wordt. 



Homerun: ondersteuning thuis
Met Homerun bieden wij ondersteuning thuis aan mensen met autisme en aan mensen met een licht
verstandelijke beperking (LVB). Begeleiders helpen cliënten op vaste momenten in de week.
Bijvoorbeeld bij het maken van een weekplanning en bij de administratie, maar ook bij meer complexe
problemen. Cliënten leren steeds meer zelf te doen en in hun eigen omgeving hulp te zoeken, zodat
uiteindelijk de zorg van Homerun niet meer nodig is. Na de aanvraag voor ondersteuning thuis vanuit
Homerun hoeft een cliënt niet te wachten. Onze begeleiding gaat direct van start. 
 

Woon- en trainingslocatie JP Thijsseweg voor mensen met autisme
In de trainingslocatie van de JP Thijsseweg (JPT) wonen jongeren vanaf 18 jaar met een normale tot hoge
intelligentie en een vorm van autisme. Op de JPT bieden wij 24-uurs zorg en begeleiding. Binnen die
zorg volgen de jongeren verschillende trainingen en ontwikkelen zij vaardigheden om uiteindelijk zo
zelfstandig mogelijk te kunnen wonen. Het traject wordt afgestemd op de individuele behoefte van de
cliënt en duurt gemiddeld drie jaar. In onze folder over de trainingen staat beschreven wat een training
precies inhoudt.
 

Waterjuffer - beschermde woonvorm voor mensen met autisme
De Waterjuffer is een appartementencomplex met 24-uurs zorg voor jongeren vanaf 18 jaar met een
normale tot hoge intelligentie en een vorm van autisme. Deze beschermde woonvorm biedt individuele
begeleiding. Samen met de cliënt wordt afgestemd waarbij ondersteuning gewenst en nodig is. De
jongeren worden ondersteund op alle leefgebieden met behulp van verschillende, op autisme gerichte
methodieken, hulpmiddelen en trainingen.
 
 

Finn
''Ik kreeg de diagnose PDD-NOS op mijn twaalfde. Bij
Humanitas DMH leer ik zelfstandig te wonen. Ik heb geleerd
om planningen te maken. Dit helpt mij om rust te krijgen in
mijn hoofd.''
 



Werken - JobRun
Het begeleidingstraject van Humanitas DMH op het gebied van werken heet JobRun. JobRun helpt
cliënten bij het zoeken, vinden en behouden van passend werk. In overleg met de cliënt betrekken we
het netwerk hierbij. Samen met een jobcoach wordt in kaart gebracht wat de interesses, mogelijkheden
en belastbaarheid van de cliënt zijn. Van daaruit zoeken we gezamenlijk naar een passende werkplek.
Wanneer er werk is gevonden, kan een jobcoach de cliënt blijven begeleiden op het werk. Meer
informatie over JobRun is te vinden op www.jobrun.nl.
 

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking en/of
psychiatrische problemen. Samen met onze cliënten bieden wij zorg op maat, zodat zij binnen hun
mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij.
 
Dat doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden:

De cliënt heeft regie over zijn of haar leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving.

 
 

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over onze dienstverlening. U kunt daarvoor direct contact
opnemen met het Centraal Cliëntservice Bureau.
Telefoon: 030 - 600 51 70
E-mail: CCB@humanitas-dmh.nl
Website: www.humanitas-dmh.nl
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