THUISBEGELEIDING

Vivenz Thuisbegeleiding, breed
inzetbaar voor een brede doelgroep

Achter de voordeur

Door allerlei oorzaken raken mensen, jong en oud,
in moeilijkheden. Er spelen kwesties in de relatie,
binnen het gezin of met instanties. Aanleiding zijn
financiële-, psychische-, of opvoedingsproblemen.
Deze problemen, of een combinatie hiervan maken
dat mensen niet zelfstandig verder kunnen.
Vivenz Thuisbegeleiding is er voor personen of
gezinnen die het even zelf niet lukt om hun leven
op de rails te krijgen.

Wij werken daar waar mensen het meeste zijn:
thuis. Hier wordt duidelijk wat er goed en minder
goed gaat. Probleemfactoren zoals het niet (goed)
kunnen lezen, moeite hebben met plannen en
ordenen, het verkeerd reageren op tegenslag of
het lijden onder een gespannen sfeer, zijn vaak
onzichtbaar buitenshuis. Onze ondersteuning is
praktisch en gericht op samenwerking met onze
cliënten. Wij activeren, ondersteunen en bieden
structuur, zodat de cliënt zelf stappen voorwaarts
zet. Of dit nu kleine of grote stappen zijn: het
uiteindelijke doel van onze begeleiding is het
teweeg brengen van verandering, waarna iemand
weer vertrouwen heeft in zichzelf of in anderen.

Wij richten ons niet op één specifieke doelgroep;
we zijn er voor iedereen die ondersteuning nodig
heeft om op eigen kracht weer zelf verder te
kunnen.

Kan Vivenz Thuisbegeleiding
jouw cliënt helpen?
Op deze kaart zie je alle gemeenten die
vanuit de Wmo Vivenz Thuisbegeleiding
bieden. De gemeenten die in het zwart zijn
aangegeven bieden daarnaast ook ReSet
Thuisbegeleiding. Echter, steeds meer
gemeentes kiezen ervoor om inwoners
zonder Wmo- indicatie individuele
ondersteuning te bieden via ReSet
Thuisbegeleiding. Neem contact met ons op
om te vragen naar de mogelijkheden in de
gemeente waarin jouw cliënt woont.
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Contact
Natuurlijk kun je altijd contact opnemen met de teamleider van Vivenz
Thuisbegeleiding om te vragen naar de mogelijkheden van Thuisbegeleiding
voor jouw cliënt.
Je kunt haar bereiken via vivenz@thuisbegeleiding.nl / 088 123 7000
of direct via Petra.Wilhelm@vivenz.nl / 06 547 14 507

De thuisbegeleider
maakt samen met
de client een
ondersteuningsplan
Wie zijn onze cliënten?
Onze cliënten zijn personen/ gezinnen met psychosociale klachten, pedagogische- of psychiatrische
problematiek of een combinatie hiervan.
Zo ondersteunen wij:
• gezinnen met opvoedingsproblematiek;
• multiprobleemgezinnen (een combinatie van problemen op sociaal economisch-, psychosociaalen pedagogisch gebied);
• volwassenen en ouderen met psychiatrische/ psychische problemen (ggz, verslaving en
psychogeriatrie zoals dementie);
• volwassenen en ouderen met een (licht verstandelijke) beperking of een (chronische) ziekte;
• volwassenen en ouderen in een (al dan niet tijdelijke) kwetsbare situatie, zoals bij ziekte of
overlijden van een partner of gezinslid;
• zorgmijders.

Hoe ondersteunen wij onze cliënten?
Wij zijn deskundig in het vergroten van de zelfredzaamheid van personen en gezinnen door taken voor te
doen en samen uit te voeren, waardoor zij praktische vaardigheden eigen maken. Onze ondersteuning is
van praktische-, pedagogische- en van coachende aard en voorkomt of vermindert problemen.
Je kunt denken aan:
• de organisatie van het huishouden;
• problemen met de inkomensbesteding en administratie;
• opvoedingsproblemen;
• het vinden van een zinvolle daginvulling;
• (relatie) problemen binnen of buiten het gezin;
• het vinden en behouden van sociale contacten;
• stervensbegeleiding en rouwverwerking.

Op eigen kracht vooruit
Door ondersteuning te bieden, helpen wij cliënten bij het herstellen, behouden of vergroten van
zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Zij nemen de eigen regie weer in handen, omdat zij eigen keuzes
maken, (sociale) vaardigheden aanleren of (weer) vertrouwen krijgen in hulpverlening. Zij krijgen meer
zicht in de eigen mogelijkheden en beschikken over handvatten om pedagogische- en sociale situaties
te hanteren.

Hoe werken wij?
Wij worden ingezet door sociaal
werkers of behandelaars,
als aanvulling op het eigen
behandel- of begeleidingsplan.
Wij werken met hen samen in een
‘tandemconstructie’.
De thuisbegeleider maakt samen
met de cliënt een ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan maakt het inzichtelijk voor
zowel de cliënt, de thuisbegeleider
als voor de aanvrager/ indicatiesteller hoe de ondersteuning
verloopt en of de
begeleidingsdoelen worden
gehaald. De intensiviteit en duur
van de ondersteuning is afhankelijk
van de aard en de ernst van de
problemen, maar ook van de doelen
van de interventie.

Hoe kan jouw cliënt gebruik maken van
Vivenz Thuisbegeleiding?
Personen of gezinnen kunnen op twee manieren gebruik
maken van Vivenz Thuisbegeleiding.
1. Vanuit de Wmo
Vivenz Thuisbegeleiding wordt ingekocht vanuit een
Wmo- indicatie individuele begeleiding. Na het keukentafelgesprek weet jouw cliënt of hij/zij recht heeft op
individuele begeleiding vanuit de Wmo. In overeenstemming met jou, kiest de cliënt voor Vivenz Thuisbegeleiding. De teamleider van Vivenz Thuisbegeleiding krijgt
dan een seintje van de Wmo. Zij maakt vervolgens een
afspraak met jou, de cliënt en de thuisbegeleider.
2. Als ReSet Thuisbegeleiding
Vivenz thuisbegeleiding kan door de gemeente worden
ingekocht voor het leveren van het product ReSet
Thuisbegeleiding. Steeds meer gemeentes kopen ReSet
in om inwoners, die geen Wmo- indicatie individuele
begeleiding hebben, wel ondersteuning te bieden. Als
behandelaar of medewerker van het sociaal team zet je
ReSet in, omdat voor jouw cliënt een Wmo- aanvraag
lastig te realiseren is; er zijn bijvoorbeeld opvoedvragen
en/ of jouw cliënt is zorgmijdend. Thuisbegeleiding
wordt snel ingezet om escalatie van de situatie te
voorkomen. Voor de uitvoering van een ReSet traject
staat maximaal 55 uur. Omdat de ondersteuning niet
vanuit de Wmo wordt gefinancierd, betaalt jouw cliënt
geen eigen bijdrage.
Als behandelaar of medewerker van het sociaal wijkteam meld je jouw client aan voor Vivenz Thuisbegeleiding via thuisbegeleiding@vivenz.nl of 088 123 7000.
Na beoordeling van de aanvraag, neemt de thuisbegeleider contact op met jou als aanvrager. Jij introduceert de
thuisbegeleider bij de cliënt.

