Wmo
maatwerkvoorzieningen
Sociaal maatwerk voor volwassenen
vanaf 18 jaar

Wmo maatwerkvoorziening
Onze Wmo ondersteuning is bedoeld voor inwoners met
psychische of psychiatrische beperkingen, eventueel in
combinatie met gedragsproblemen. Hulpvragen liggen vaak
binnen de volgende levensgebieden:
• wonen
• financiën en administratie
• huiselijke en sociale relaties
• veiligheid en maatschappelijke participatie
• dagbesteding.
De professionals van Veerkracht Thuis hebben jarenlange
praktijkervaring. Het team beschikt over een uitgebreid netwerk
van c
 ollega-professionals en netwerkpartners. De kennis is
up-to-date. Dat geldt voor zowel regelgeving als de praktische
uitvoering, die onder meer voorziet in het geven van thema-
gerelateerde trainingen.
Veel voorkomende problemen en thema’s
Voorkomende problemen kunnen heel divers zijn. Soms is de
bron te herleiden tot één, maar vaker tot een combinatie van
een aantal factoren, zoals:
• psychische problemen, psychiatrische problemen zoals
chronische PTSS, ASS, hoarding, dwang, verwaarlozing,
hechtingsproblematiek, moeite met plannen en organiseren,
niet aangeboren hersenletsel;
• lichamelijke gezondheid: zo goed mogelijk ondersteunen
en optimaliseren (ook b
 ijvoorbeeld in relatie tot lichte
verslavingsproblematiek of ziekte);
• huiselijke relaties: in stand houden of brengen van een
goed leefklimaat, ondersteuning bij (dreigende) scheiding,
opvoedproblemen, onverwacht overlijden;
• huisvesting: een goede plek om te wonen en te leven;
• financiën en administratie; financiële situatie in kaart brengen,
problemen oplossen en hulp organiseren om dit adequaat te
beheren. Wij beschikken over een groot netwerk, met daarin
onder andere vrijwilligers van B.A.S. (hulp op het gebied van
Budget-Administratie-Schulden) die inwoners hierbij
deskundig begeleiden;

• dagbesteding: hobby’s, werk, vrije
“Veerkracht Thuis
tijd, opleiding etc. Wij helpen en
heeft betrekking op
ondersteunen bij het verkrijgen of
terugveren, vooruitbehouden van deze activiteiten
komen en verbeteren.
en ondersteunen waar nodig bij
Iedereen heeft het
contacten met instanties;
vermogen te groeien
• sociale relaties en netwerk: wij
en eigen talenten te
ondersteunen bij het in standhouden
benutten”
of vergroten hiervan;
• aan nieuwkomers bieden we hulp
bij post-traumatische stress en
angsten. Daarnaast ondersteunen we met het leren kennen
van de Nederlandse samenleving en helpen we als ze hierbij
tegen problemen aanlopen. Te denken valt aan ondersteuning
op het gebied van administratie en financiën, het lezen en
schrijven van brieven en de omgang met Nederlanders.
Werkplan
Veerkracht Thuis stelt samen met de cliënt een werkplan op met
afspraken over tijden en doelen. We evalueren regelmatig met
de cliënt en stellen vervolgdoelen op. Zo nodig schakelen wij in
overleg met de cliënt ook andere organisaties in.

Veerkracht Thuis wordt uitgevoerd door MJD, een dynamische
zorg- en welzijnsorganisatie in Noord-Nederland. Op laag
drempelige en professionele wijze stimuleren wij inwoners bij het
versterken van hun eigen regie en duurzame participatie.
Informatie en aanmelden
Heeft u als professional interesse in onze Wmo-dienstverlening,
bent u bijvoorbeeld op zoek naar geschikte ondersteuning voor
een cliënt, of bent u geïnteresseerd in mogelijke vormen van
samenwerking, neem dan contact met ons op. Dit kan door te
mailen naar info@veerkrachtthuis.nl of te bellen tijdens kantooruren naar 050 58 78 440.
Aanmelden kan:
• Via de huisarts, CJG of een WIJ(K) team van de gemeente
• Telefonisch tijdens kantooruren
• Per mail via info@veerkrachtthuis.nl
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