Ambitie:
Specialistische
thuisbegeleiding (LVB+)
Wat is de aanleiding?
Tegenwoordig wordt verwacht dat je veel zelf kunt, eventueel met hulp van je netwerk, in
een samenleving die complexer wordt. Het aantal mensen met een licht verstandelijke
beperking (LVB) en bijkomende psychische en/of gedragsproblematiek groeit. Het lukt
hen vaak niet zonder ondersteuning goed te functioneren.

Wat is de bedoeling?
Onderscheidende, breed toegankelijke, complete en specialistische thuisbegeleiding die
bijdraagt aan de oplossing van een maatschappelijk probleem (schooluitval, schuldenproblematiek of dakloosheid). Focus ligt op integrale samenwerking, het vergroten van
de eigen regie en maatschappelijke participatie.

We leggen onze kaarten op tafel

Specialistische thuisbegeleiding (LVB+)

Voor wie?
4 Thuis wonende mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) en bijkomende
psychische en/of gedragsproblematiek.

Wat is er nodig?
4 Samenwerking met meerdere partijen voor
de nodige integrale aanpak;
4 De complexe problematiek vraagt om aanvullende expertise en passende methodieken;
4 Focus op innovatieve vormen van begeleiding,
samen met het netwerk en/of voorzieningen;
4 Aansturing van alle teams thuisbegeleiding
onder 1 of 2 leidinggevende(n), meer
verbinding tussen thuisbegeleiders met
jaarlijkse werksessies;
4 De applicatie “Kameraatje’ voor alle
thuisbegeleiders.

Met wie werken we samen?
Emergis en Juvent
Gemeenten en politie
Maatschappelijke organisaties
Gemeenten/zorgkantoren voor inkoop,
productaanbod en resultaatmetingen
4 Veiligheidshuis en reclassering Zeeland
4 Scholen voor speciaal onderwijs voor de
uitstroom en doorstroom
4
4
4
4

Wat is bereikt?
4 Onderzoek naar het aantal mensen binnen de doelgroep en
hun behoeften;
4 In gesprek met gemeenten over passende financieringsvormen,
op Walcheren goed resultaat behaald;
4 Geïnvesteerd in kwaliteit thuisbegeleiders door start
Hbo-scholingen. Daarnaast startten 3 medewerkers de
opleiding Casemanagement en zij ontwikkelen van binnenuit
deze ondersteuningsvorm;
4 Zorgnetwerk LVB opgezet; integraal aanbod met ondersteuning
door casemanager/leefcoach (pilot op Schouwen-Duiveland);
4 Gestart met applicatie ‘Kameraatje’, een hulpmiddel voor
tijdschrijven dat bijdraagt aan administratieve lastenverlichting
en het leveren van meer kwaliteit (pilot op Walcheren);
4 3 contactcirkels opgezet samen met het netwerk.

Wat zijn we van plan?
4 Doorontwikkeling productaanbod;
4 Samenwerking en versterken netwerken;
4 Een permanente en toegankelijke ondersteuningsstructuur
met een ‘leefcoach’/casemanager.

Wat zijn de leidende principes?
4 Cliënten ondersteunen dichtbij huis, samen met het
(net)werk met zo min mogelijk schakels en gezichten;
4 Thuisbegeleiding met LEF! Lokaal, Efficiënt en Flexibel
inspelen op ontwikkelingen;
4 Gericht op preventie en vroege interventie.

