Woonvormenjongeren
’s-Hertogenbosch

T.O.M. (Traject Op Maat) is een onderdeel van de gemeente ‘s-Hertogenbosch en richt zich op
jongeren tussen de 18 en 23 jaar die geen startkwalificatie hebben. Door middel van een traject
op maat, helpen wij jongeren met het vinden van een opleiding, baan of een combinatie
daarvan.
Binnen T.O.M. lopen wij ook regelmatig tegen jongeren aan die problemen hebben met
huisvesting. Er zijn echter veel verschillende woonvormen voor jongeren in ‘s-Hertogenbosch, al
dan niet in de vorm van crisisopvang, kamertraining, wonen met een CIZ-indicatie en natuurlijk
regulier huren.
In deze brochure is een overzicht te vinden van de verschillende woonvormen voor jongeren in ‘sHertogenbosch.
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Crisissituatie
Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang
De Stichting Maatschappelijk Opvang (SMO) biedt (crisis)opvang voor
jongeren vanaf 18 jaar die dakloos zijn of die dakloos dreigen te worden.
SMO zorgt voor nachtopvang of 24-uurs (groeps)wonen voor jongeren,
tienermoeders en jonge meiden. SMO begeleidt jongeren bij het verwerven
van inkomen, dagbesteding, het regelen van schulden en sociale problemen.
Woonvormen:
 Crisisopvang
 ‘t Inloopschip
 JOeB – jongerenopvang
 4B woonvoorziening ’t Tij
 Vrouwenopvang
Aanmelding via:
 Tel: 073-6 139 225
 e-mail: aanmeldpunt@modenbosch.nl
 www.modenbosch.nl
Binnenlopen kan ook:
 Hinthamerstraat 141 (’t Inloopschip)
5211 MK ’s-Hertogenbosch
 Jan Schöfferlaan 1a (JOeB – jongerenopvang)
5212 RE ‘s-Hertogenbosch

Traject Op Maat – www.tomdenbosch.nl

3

Dag- en nachtopvang Novadic-Kentron
Wat
Opvang voor mensen met verslavingsproblematiek op het gebied van
alcohol, drugs, medicijnen, gokken of een combinatie hiervan. Basiszorg richt
zich op de opvang en begeleiding van chronisch verslaafden voor wie
stoppen niet of nog niet haalbaar is. Mensen die voor Basiszorg in
aanmerking komen, hebben vaak problemen op vele gebieden in hun leven
(wonen, werk, financiën, relaties) en kunnen slecht voor zichzelf zorgen,
bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Doel van de basiszorg is voorkomen dat een
chronisch verslaafde afglijdt in een toestand van verloedering (stoppen is
geen haalbaar doel). Ook wordt met dit aanbod een bijdrage geleverd aan de
bestrijding van maatschappelijke overlast en wordt zicht gehouden op de
doelgroep. Hierdoor kunnen we gemeentes adviseren over beleid met
betrekking tot de opvang en begeleiding van chronisch verslaafden.
Voor wie
Opvang voor mensen met verslavingsproblematiek op het gebied van
alcohol, drugs, medicijnen, gokken of een combinatie hiervan.
Begeleiding
Voor alle bezoekers van de dag- en nachtopvang wordt een zorgplan
opgesteld en daarin staat wie de verantwoordelijke behandelaars zijn. Daken thuislozen kunnen zelf binnenlopen bij de opvang en gebruiksruimtes.
Bemoeizorgers van Novadic-Kentron gaan ook actief op zoek naar
'zorgwekkende zorgmijders'. In laagdrempelige voorzieningen, zoals dag- en
nachtopvang, bieden we hen de volgende zorg:
 overnachting;
 kleding en voedsel;
 mogelijkheden voor persoonlijke verzorging;
 een plek om veilig harddrugs te kunnen gebruiken (gebruiksruimte);
 gratis attributen (spuiten, folie, steriel water);
 behandeling met methadon of heroïne onder medisch toezicht;
 geneeskundige behandeling door artsen en verpleegkundigen;
 aids-, hepatitis- en soa preventie;
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sociale dienstverlening;
toegang tot hulpverlening;
dagbesteding en recreatie;
hulp bij schulden en andere financiële problemen;
zo mogelijk woonbegeleiding en arbeidsbemiddeling.

Kosten
Kosten worden door de gemeente betaald. Wel is er een eigen bijdrage.
Waar
Oranje Nassaulaan 8, ‘s-Hertogenbosch
Hoe aan te melden
Het opvangpunt binnenlopen (24 uur per dag) of telefonisch aanmelden via
073-640 96 96
Contactgegevens
 Oranje Nassaulaan 8
 5211 AW ‘s-Hertogenbosch
 073-6146090 (24 uur per dag bereikbaar)
 hulp@novadic-kentron.nl
 www.novadic-kentron.nl
Opmerking
Voor jongeren van 12 tot 24 jaar met verslavingsproblemen heeft de
Novadic-Kentron Groep een speciaal aanbod: Kentra24. Kentra24 biedt hulp
op maat bij alle soorten verslavingsproblemen. Dat kan advies of informatie
zijn, maar ook poliklinische behandeling, online behandeling of een
(dag)opname in onze speciale jongerenkliniek. Omdat elke jongere uniek is,
krijgt elke jongere ook een behandeling die is afgestemd op zijn of haar
persoonlijke behoeften en mogelijkheden. Daarbij is er veel aandacht voor
het leven na de behandeling: voor werk of opleiding, wonen en sociale
contacten. Meer informatie of aanmelden? Kijk op www.kentra24.nl.
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CvTB - Centrum voor Trajecten en
Bemoeizorg
Wat
Het CvTB is een samenwerkingsverband van vier organisaties, geïnitieerd
door de gemeente 's-Hertogenbosch. SMO werkt er samen met Juvans
(maatschappelijke dienstverlening), Novadic-Kentron (verslavingszorg) en
Reinier van Arkel Groep (geestelijke gezondheidszorg).
Voor wie
Het CvTB richt zich op inwoners van 's-Hertogenbosch met complexe en
meervoudige problemen, waarbij het (nog) niet is gelukt om geschikte
hulpverlening op gang te krijgen. Er kunnen psychiatrische problemen,
lichamelijke klachten, verslaving, verstandelijke beperking en psychosociale
problemen een rol spelen. Vaak gaat het om problemen die in elkaar grijpen
en elkaar versterken. Het is voor deze groep moeilijk om hun eigen leven
weer op orde te krijgen.
Begeleiding
Taken zijn bemoeizorg en het op gang krijgen van passende hulpverlening
voor zorgmijdende cliënten en/of cliënten met complexe problemen.
Duur
De duur van trajecten varieert van enkele weken tot meer dan een jaar. Ook
als vervolghulpverlening op gang is gekomen, blijft het CvTB dit nog
anderhalf jaar volgen.
Kosten
Geen
Hoe aan te melden
Zowel instellingen als personen uit de directe omgeving kunnen bij ons
aanmelden. Het CvTB is tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op
nummer 073-6891069. Voor nieuwe aanmeldingen is er 's ochtends een
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hulpverlener beschikbaar die u ook direct te woord kan staan. U kunt ons
telefonisch bereiken op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Nieuwe
aanmeldingen kunt u doen bij de bureaudienst tussen 9.00 en 12.30 uur. 's
Middags zullen vaak alle hulpverleners buiten kantoor aan het werk zijn. De
telefoniste zal dan zorgen dat uw vraag of bericht op de juiste plek
terechtkomt.
Contactgegevens
 Vogelstraat 2
 5212 VL 's-Hertogenbosch
 073 6891069
 info@cvtb.nl
 www.cvtb.nl
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Zonder indicatie
2Live – Kamers met Kansen
Wat
Kamers met Kansen is een landelijk concept. Een raamwerk dat is opgezet
om met steun in de rug de stap te zetten naar zelfstandigheid. Overal in het
land verschijnen projecten van Kamers met Kansen. Overal anders, omdat
iedere plaats of streek nu eenmaal anders is, maar allemaal met hetzelfde
doel: jongeren de kans geven lekker hun eigen leven te kunnen gaan leiden,
zoals in ‘s-Hertogenbosch, waar het de naam Kamers met Kansen 2Live
heeft.
In 2live werken verschillende instanties samen. Zayaz, als eigenaar van het
Nemiusklooster, kwam met het plan en kreeg daarin de stevige steun van
het Koning Willem I College, Divers, Stichting Cello, WeenerXL, Stichting
Oosterpoort, Juvans en de gemeente ‘s-Hertogenbosch.
Voor wie
Kamers met Kansen 2Live is er voor iedereen tussen de 18 en 25 jaar die
binnen maximaal twee jaar zelfstandig wil wonen en leven, maar dat zelf
niet helemaal voor elkaar kan boksen en het fijn vindt om begeleid te
worden in wonen, leren, werken en ontmoeten. Belangrijk is dat de jongere
super gemotiveerd is om er het allerbeste van te maken, zich aan de
huisregels houdt en aan de afspraken die gemaakt worden over de
begeleiding.
Begeleiding
Centraal in de woonbegeleiding en ondersteuning in opleiding en werk staat
het begeleidingsplan. Om de drie doelen te bereiken krijgt de jongere
woonbegeleiding en individuele hulpverlening waar dat nodig is. Zodra de
jongere in Kamers met Kansen 2Live komt, wordt er samen met een
persoonlijk begeleider een begeleidingsplan opgesteld. Daarin wordt onder
andere met de jongere afgesproken op welke punten hij of zij extra hulp kan
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gebruiken en wordt er gekeken welke instanties deze hulp het beste kan
bieden.
Naast het persoonlijk traject is er in Kamers met Kansen 2Live ook veel
aandacht voor het samenleven met andere jongeren.
Voorwaarden
 De jongere is tussen de 18 en 25 jaar.
 De jongere wil begeleid worden.
 De jongere is bereid en in staat zich aan de huisregels van Kamers
met Kansen 2Live te houden.
 De jongere past in een woonvorm met andere jongeren, die een
eigen kamer hebben en gebruikmaken van de gemeenschappelijke
ruimtes. Anders gezegd: de jongere is sociaal vaardig genoeg om
daar op een goede manier mee om te gaan.
 De jongere heeft geen overheersende problemen met gedrag of
met verslavingen.
 De jongere heeft de wil en het vermogen om binnen een half tot
twee jaar door te groeien naar zelfstandig wonen.
 De jongere staat of wordt ingeschreven als woningzoekende.
 De jongere heeft overdag wat te doen. Bijvoorbeeld school, werk of
vrijwilligerswerk.
 De jongere is gemotiveerd om binnen zijn eigen leerdoelen
cursussen te volgen. Bijvoorbeeld over financiën, hoe je met budget
omgaat en leren koken.
Duur
6 maanden tot 2 jaar.
Kosten
Een plaats in Kamers met Kansen 2Live is ongeveer €480,- per maand. Dit is
voor het gebruik van de kamer, de gemeenschappelijke voorzieningen en het
gebruik van gas, licht, water, kabeltelevisie en kabelinternet
De Belastingdienst heeft het gebouw aangemerkt als woongebouw voor
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begeleid wonen. Dat betekent dat de jongere eventueel een huurtoeslag
(afhankelijk van het inkomen circa € 137,00 per maand) kan aanvragen.
Kamers met Kansen 2Live helpt daar uiteraard bij.
Waar
Kamers met Kansen 2Live is gevestigd in het Nemiusklooster aan de Geert
van Woustraat in de wijk de Muntel.
Hoe aan te melden
Aanmelden via de website: www.2livedenbosch.nl/aanmelden.html
Er volgt dan een kennismakingsgesprek waarin de jongere kennismaakt met
Kamers met Kansen 2Live en andersom. Na dit gesprek besluit zowel de
jongen als 2Live of hij op de wachtlijst komt. Als er een open plaats is wordt
bekeken of de jongere daar in past. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de
samenstelling van de bewoners op de etages. De bedoeling is dat daarin een
evenwicht zit. Vervolgens krijgt de jongere twee intakegesprekken, waarin
dieper ingegaan wordt op wat een jongere bij 2Live wil leren.
Wachtlijst
Wanneer de jongere bij Kamers met Kansen 2Live terecht kan, hangt af van
of er plaats is. Als alle kamers bewoond zijn, moet de jongere wachten
totdat er een woonruimte vrij komt. Daarnaast zijn er waarschijnlijk nog
meer jongeren die op een plaats wachten. De wachttijd kan zes tot twaalf
maanden zijn. Soms zijn er direct kamers beschikbaar.
Contactgegevens
 Geert van Woustraat 2
 5212 RK 's-Hertogenbosch
 tel: 073 - 711 42 30
 info@2livedenbosch.nl
 www.2livedenbosch.nl
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Met indicatie (CIZ-indicatie of BJZ-indicatie)
Oosterpoort
Wat
Woonbegeleiding is onderdeel van het behandelprogramma oudere jeugd.
Tijdens woonbegeleiding wordt naast de specifieke doelen van de jongere
gewerkt aan de volgende algemene doelen:
 De jongere heeft zicht op de eigen problematiek en functioneren.
 De jongere leert voldoende vaardigheden op het gebied van
zelfverzorging, hygiëne, koken, wassen, met geld omgaan etc..
 De jongere bouwt een goed dag- en nachtritme op.
 De jongere bedenkt zelf oplossingen, maar vraagt ook hulp als dat
nodig is.
 De jongere kan goed communiceren en contacten leggen.
 De jongere heeft een daginvulling (werk/school) en geeft invulling
aan de vrije tijd.
 De jongere bouwt een sociaal netwerk op.
Voor wie
Woonbegeleiding is bedoeld voor jongeren van 17 tot 23 jaar die begeleiding
nodig hebben bij het zelfstandig wonen. Het gaat om jongeren die op weg
zijn naar, maar nog niet in staat zijn om geheel zelfstandig te wonen en
problemen hebben op het gebied van bijvoorbeeld (sociaal) gedrag, emoties,
school, werk, sociaal netwerk, vrienden en vrije tijd.
Begeleiding
De begeleiders voeren elke week begeleidingsgesprekken met de jongeren,
meestal in hun eigen kamer en leren hen vaardigheden op allerlei gebieden.
Ook onderneemt de begeleider met de jongere activiteiten, zoals samen
naar instanties gaan. De intensiteit van begeleidingsuren kan variëren per
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fase van verblijf. Voorbereiding op plaatsing bij woonbegeleiding en
nabegeleiding maken tevens onderdeel uit van het hulpaanbod.
Voorwaarden
De jongere kan niet meer thuis verblijven. Hij/zij heeft een hulpvraag met
betrekking tot te leren vaardigheden op het gebied van zelfstandig
functioneren en wonen. Het hebben van een zinvolle dagbesteding is
verplicht. Woonbegeleiding kan in bepaalde situaties niet ingezet worden,
bijvoorbeeld als er sprake is van een ernstig verslavingsprobleem of een
ernstige psychiatrische aandoening. De jongere moet binnen maximaal één
jaar geheel zelfstandig kunnen wonen.
Indicatie
BJZ-indicatie
Duur
Maximaal 1 jaar
Waar
Er zijn diverse appartementen in ‘s-Hertogenbosch, Oss, Veghel en Cuijk
waar één tot drie jongeren kunnen wonen. De jongere heeft een eigen
kamer. De overige ruimtes, zoals keuken en badkamer, worden gedeeld. Ook
kan hulp geboden worden als een jongere een eigen woonruimte heeft.
Hoe aan te melden
Jongeren kunnen voor woonbegeleiding aangemeld worden door Bureau
Jeugdzorg (BJZ). De inschatting of woonbegeleiding het juiste hulpaanbod is,
wordt bepaald aan de hand van de aanmelding en een gesprek.
Contactgegevens
 Centraal kantoor Oosterpoort
 Kamperfoeliestraat 60
 5342 CX OSS
 0412-465300
 www.oosterpoort.org/hulpaanbod/hulp-bij-oosterpoort
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Cello
Wat
Wonen bij Cello varieert van begeleiding op afspraak (bij cliënten die
zelfstandig wonen en een aantal uren per week begeleiding nodig hebben)
tot intensieve 24-uurs begeleiding/verzorging. Alles wat daartussen zit, is in
principe mogelijk.
Voor wie
Mensen met een beperking en een Wlz-indicatie (via CIZ):
 autismespectrum stoornis;
 ernstige of meervoudige beperking;
 licht verstandelijke beperking;
 matige verstandelijke beperking;
 psychiatrische problematiek.
Begeleiding
De woonbegeleiding bij Cello varieert van begeleiding aan eenpersoons
huishoudens tot en met woningen voor meerdere personen in verschillende,
passende woonomgevingen. In een aantal situaties kan een cliënt zijn
huisgenoten zelf uitkiezen, in andere situaties wordt zorgvuldig en in
samenspraak bekeken waar de cliënt kan gaan wonen.
Indicatie
CIZ: Wlz-indicatie
Waar
Beschermd wonen
Wij hebben drie locaties, De Binckhorst in Rosmalen, Wijngaert in Haaren en
Groote Cingels in Vught-, waar cliënten op een eigen terrein wonen. De
woningen en andere voorzieningen liggen verspreid over het terrein. Naast
de mogelijkheden op de locaties, kunnen cliënten ook in de wijk beschermd
wonen. Cliënten kunnen alleen wonen of met huisgenoten.
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De Binckhorst in Rosmalen
Op de Binckhorst kunnen cliënten wonen en werken. Het terrein ligt ten
oosten van Rosmalen en grenst aan natuurgebied Hooge Heide. Op het
terrein zijn ook kantoren, een zwembad, een dierenboerderij en een manege
aanwezig. Het terrein biedt veel vrijheid en veiligheid voor cliënten.
Wijngaert in Haaren
Een woonwijk in Haaren, waar zich meerdere woningen van Cello bevinden,
evenals voorzieningen voor ondersteunende diensten, dagbesteding en vrije
tijd. Winkels, recreatiemogelijkheden en openbaar vervoer zijn aanwezig.
Groote Cingels in Vught
Daar wonen en werken 138 mensen met een verstandelijke beperking. De
woningen liggen aan de rand van een woonwijk, met veel vrijheid maar ook
aandacht voor veiligheid. Er zijn diverse mogelijkheden voor besteding van
vrije tijd. In boerderij 'Klein Bergen' is een bewonerscafé gehuisvest.
Wonen in de wijk
Voor mensen met een verstandelijke beperking die redelijk zelfstandig zijn,
kan een kleinschalige woonvoorziening de ideale manier van wonen zijn.
Bijvoorbeeld appartementen waar men alleen of met meer mensen kan
wonen of (geschakelde) eengezinswoningen. Cello wil dit aanbod uitbreiden.
Begeleid zelfstandig wonen
Steeds meer mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte
aan begeleid zelfstandig wonen. Bij deze manier van wonen kunnen de
cliënten zo onafhankelijk mogelijk leven. Zij wonen individueel of met
meerdere personen in een eigen huis.
Hoe aan te melden
Je kunt op de website het contactformulier invullen via www.cellozorg.nl/service/contact/contactformulier of rechtstreeks bellen met de
Cliëntenservice op 088-34 54 11 11.
Contactgegevens
 Cello Cliëntenservice
 Postbus 231, 5260 AE Vught
 088-3454 1111 - Bereikbaar ma-vr 08.30 - 16.30 uur
 clientenservice@cello-zorg.nl
 www.cello-zorg.nl
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BKB Begeleid Kamerwonen
Wat
Je wilt zelfstandig wonen, maar die stap is nog te groot. Daarom ben je op
zoek naar een tussenstation; een tijdelijk verblijf waar je de vaardigheden
onder de knie krijgt die bij zelfstandigheid horen. Een eigen kamer, vaste
begeleiding en een persoonlijk plan zijn de ingrediënten om de overgang
naar volledig zelfstandig wonen goed te laten verlopen. BKB is een
voorziening op maat die jou een eind op weg kan helpen. BKB staat voor
praktische woonbegeleiding. Je krijgt een steuntje in de rug om na verloop
van tijd (weer) zelfstandig te gaan wonen.
Voor wie
Je bent 18 jaar of ouder en je hebt een eigen inkomen uit werk of een
uitkering. Daarnaast is er sprake van psychiatrische problematiek. Binnen de
Reinier van Arkel Groep zal daarom voor jou, naast de begeleiding van BKB,
ook een interne behandelaar worden gezocht.
We zoeken met jou naar een vaste dagbesteding buitenshuis voor een aantal
dagdelen per week. Je bent daarvoor gemotiveerd en bent bereid om daar
actief naar op zoek te gaan in de proefperiode (de eerste drie maanden).
Je woont bij BKB niet alleen. Samen met je medebewoners lever je een
bijdrage aan de dagelijkse gang van zaken en werk je mee aan een goede
sfeer in huis.
Contra-indicatie
BKB is niet geschikt voor mensen met verslavingsproblemen of mensen met
een ernstig en/of recent justitieel verleden.
Begeleiding
Koken, wassen, poetsen en boodschappen doen zijn onmisbare
vaardigheden om zelfstandig te kunnen wonen, net als het omgaan met geld
en het onderhouden van sociale contacten. Wij helpen en ondersteunen jou
op weg naar een zelfstandige toekomst. Je maakt met je begeleider een
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persoonlijk begeleidingsplan; de basis voor je tijdelijk verblijf. In dit plan
worden jouw wensen en doelen geformuleerd. De volgende bezigheden
buitenhuis zijn verplicht, het kan bijvoorbeeld gaan om: dag-therapie,
scholing, cursus, werk of vrijwilligersactiviteiten, want de ervaring leert dat
die belangrijk zijn bij het zelfstandig leren functioneren.
Wij maken het je niet gemakkelijk. BKB biedt je de mogelijkheden en in
aanvang praktische ondersteuning, maar uiteindelijk zal je het zelf moeten
gaan doen. Dat vraagt van ons een begeleiding die zich steeds verder zal
terugtrekken, zodat je gebruik leert maken van jouw motivatie en
doorzettingsvermogen. Anders gezegd: je wilt er iets van maken!
Als je na jouw BKB verblijf zelfstandig gaat wonen kan er, indien gewenst,
nog een vervolgtraject worden aangevraagd, bijvoorbeeld in de vorm van
ambulante woonbegeleiding.
Indicatie
Er is een geldige CIZ-indicatie vereist: BGL indiv, klasse 1,2, of 3. Je dient
daar een aanvraag voor te doen bij het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.
Het aanvraagformulier kun je downloaden of digitaal invullen en verzenden
via www.ciz.nl. In sommige gevallen is geen indicatie vereist. Neem voor
meer informatie contact op via 073-6585174.
Duur
De begeleiding duurt maximaal twee jaar.
Kosten
Voor de huur, energie en algemene voorzieningen betaal je een vast bedrag
van €300,- per maand (+eenmalig een borg van €300,-).
Hoe aan te melden
Je meldt je aan bij het CAA, Centrum voor Aanmelding en Advies van de
Reinier van Arkel Groep te ’s-Hertogenbosch via tel.: 073-6586868 of per
mail: aanmelding@rvagroep.nl, waarna een telefonische screening plaats
vindt. Op de afdeling plaatsingscoördinatie wordt d.m.v. een intakegesprek
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beoordeeld of BKB voor jou de juiste plek is. Hiervan krijg je schriftelijk
bericht . Meestal is er niet meteen een kamer beschikbaar en zal er enige
wachttijd zijn. Voor specifieke vragen over de aanmelding, kun je contact
opnemen met Angeliek Stoffels, plaatsingscoördinator van de Reinier van
Arkel Groep op 073-6585174. Voor specifieke vragen over de begeleiding bij
BKB contact opnemen met Helena Frederiks op 073-6154902.
Contactgegevens
 Reinier van Arkel Groep, Verblijf en Resocialisatie, Begeleid Kamer
Bewonen
 Graafseweg 194a, 5213 AP ’s-Hertogenbosch
 telefoon (073) 615 49 02
 aanmelding@RvAgroep.nl
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Humanitas - Homerunhuis
Wat
Aan de Waalstraat in Den Bosch wonen sinds 1 mei 2009 jongeren met een
beperking in een trainingshuis, het Homerunhuis. In het Homerunhuis
(trainingshuis) wordt de gelegenheid geboden aan tien jongeren om met
doelgerichte training toe te werken naar een perspectief van (meer)
zelfstandig wonen. Voor jongeren met een licht verstandelijke beperking is
de stap van het ouderlijke huis of van een orthopedagogisch
behandelcentrum (OBC) naar (begeleid) zelfstandig wonen groot. Het
Homerunhuis is een veilige leer- en overgangsschakel voor deze jongeren
om die stap kleiner te maken. In een periode van maximaal twee jaar wordt
door training op maat gewerkt aan de realisering van de trainingsdoelen.
Voor wie
Het Homerunhuis (trainingshuis) is een dienstverleningsvorm waar aan
jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 23 met een lichte verstandelijke
beperking vaardigheden worden geleerd (getraind) om de zelfstandigheid,
zelfredzaamheid en weerbaarheid te vergroten, waardoor zij beter in staat
worden gesteld om te gaan met de beperking en zo zelfstandig mogelijk te
leven. De jongeren verblijven maximaal twee jaar in Het Homerunhuis
(trainingshuis). Tijdens het verblijf leren de jongeren vaardigheden aan die
zij bij aanvang van het verblijf nog niet hebben.
Naast training wordt aandacht besteed aan het gericht in kaart brengen van
de stoornissen en beperkingen. Diagnostiek en observaties vormen de basis
voor multidisciplinaire beeldvorming. Op basis hiervan worden een concrete
en haalbare trainingsdoelen gesteld.
Begeleiding
Homerun richt zich op de volgende leefgebieden:
 Huisvesting:
zelfstandig wonen, huisbaas en buren
 Financiën:
budgetbeheer, schuldhulpverlening
 Sociaal functioneren:
gezin, familie, verslaving, justitie
 Psychisch functioneren: hulpverlening, verslavingszorg
Traject Op Maat – www.tomdenbosch.nl
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Zingeving:
motivatie, inspiratie, levensovertuiging
Lichamelijk functioneren: huisarts, ziekenhuis, thuiszorg
Praktisch functioneren: huishoudelijke hulp, school, taal
Dagbesteding:
werkgever, vrijwilligerswerk, hobby’s,

Indicatie
CIZ: Wlz-indicatie
Hoe aan te melden
Via de website kunt u gaan naar ‘zorg aanvragen’ om het
aanmeldingsformulier te downloaden: www.humanitasdmh.nl/contact/Aanmelden_dienstverlening. Ook kunt u bellen naar Hugo
Mulders op 06-51140062 voor advies over de plaatsing van een jongere.
Contactgegevens
 Waalstraat 36
 5215 CK 's-Hertogenbosch
 030-6005170
 ccb@humanitas-dmh.nl

Traject Op Maat – www.tomdenbosch.nl
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Humanitas – Homerun Ambulant
Wat
Homerun is een dienstverleningsconcept van Humanitas DMH, gericht op
licht verstandelijk gehandicapte jongeren die in de reguliere zorg verstrikt
zijn geraakt of dreigen te raken. De jongere valt tussen wal en schip:
ketenzorg is niet goed op elkaar afgestemd of de jongere wordt regelmatig
voor zorg- en hulpverlening afgewezen.
Doel van Homerun is door trajectcoördinatie de ketenzorg en
dienstverlening aan LVG-jongeren met meervoudige problematiek beter op
elkaar af te stemmen. Homerun is een landelijk werkend concept.
Voor wie
Homerun richt zich op LVG-jongeren met een IQ lager dan 85, in de leeftijd
van ongeveer 17 tot 35 jaar. De jongeren hebben op tenminste drie
leefgebieden forse problematiek. De jongeren die in aanmerking komen voor
Homerun, hebben veelal naast een licht verstandelijke beperking, een
psychiatrische stoornis en/of verslavingsproblemen, alsmede (dreigende)
huisvestingsproblematiek. Ook tienermoeders met meervoudige
problematiek, behoren tot de doelgroep van Homerun.
Begeleiding
Homerun richt zich op de volgende leefgebieden:
 Huisvesting:
zelfstandig wonen, huisbaas en buren
 Financiën:
budgetbeheer, schuldhulpverlening
 Sociaal functioneren:
gezin, familie, verslaving, justitie
 Psychisch functioneren: hulpverlening, verslavingszorg
 Zingeving:
motivatie, inspiratie, levensovertuiging
 Lichamelijk functioneren: huisarts, ziekenhuis, thuiszorg
 Praktisch functioneren: huishoudelijke hulp, school, taal
 Dagbesteding:
werkgever, vrijwilligerswerk, hobby’s,
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Indicatie
CIZ-indicatie
Hoe aan te melden
Via de website kunt u gaan naar ‘zorg aanvragen’ om het
aanmeldingsformulier te downloaden: www.humanitasdmh.nl/contact/Aanmelden_dienstverlening. Ook kunt u bellen naar Hugo
Mulders op 06-51140062 voor advies over de plaatsing van een jongere.
Contactgegevens
 030-6005170
 ccb@humanitas-dmh.nl

Traject Op Maat – www.tomdenbosch.nl
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Humanitas – Wonen met begeleiding
Wat
Je kunt op veel verschillende manieren begeleid wonen bij Humanitas DMH.
Ons uitgangspunt is een eigen voordeur voor elke cliënt. Sommige cliënten
hebben een eigen woning of appartement in een gewone straat. Andere
cliënten wonen met meerdere mensen in een huis, waarbij ieder een eigen
appartement heeft met een gezamenlijke ontmoetingsruimte.
Ook heeft Humanitas DMH steunpunten waar je terecht kunt voor advies,
sociale contacten of activiteiten. Dat noemen we begeleiding bij zelfstandig
wonen.
Voor wie
Je hebt een verstandelijke beperking en je wilt zelfstandig of met meerdere
mensen in een huis wonen. Daar heb je begeleiding en verzorging bij nodig.
Begeleiding
Uitgangspunt in de begeleiding is dat jij leeft en woont volgens jouw eigen
wensen en mogelijkheden in een vertrouwde omgeving. Wij noemen dat
regie over eigen leven.
De begeleiding is gericht op de ondersteuning bij het dagelijks leven en de
persoonlijke verzorging. Daarnaast wordt veel aandacht gegeven aan het
uitbouwen van vaardigheden, zoals ondersteuning bij de ontwikkeling van
sociale vaardigheden en sociale redzaamheid. Waar nodig wordt
gedragsbegeleiding gegeven.
De begeleiding varieert van enkele uren per week tot 24-uursondersteuning.
Dat is afhankelijk van jouw indicatie. Bij een lichte indicatie heb je aanspraak
op beperkte begeleiding, maar is deze begeleiding wel altijd oproepbaar. Bij
een zwaardere indicatie is begeleiding voortdurend aanwezig.
Indicatie
CIZ-indicatie
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Voorwaarden
Welke woonvorm en begeleiding Humanitas DMH kan aanbieden is
afhankelijk van de indicatie die je van het Centrum indicatiestelling Zorg (CIZ)
hebt gekregen. In het indicatiebesluit staat voor welk zorgzwaartepakket je
in aanmerking komt. Je vraagt zelf de indicatie aan. Als je dat niet zelf kunt,
dan doet jouw wettelijk vertegenwoordiger dit. Een wettelijk
vertegenwoordiger is meestal een familielid of een vertrouwde vriend of
vriendin. Ook Humanitas DMH of een andere professional kan je helpen bij
de aanvraag voor een indicatie.
Hoe aan te melden
Via de website kun je gaan naar ‘zorg aanvragen’ om het
aanmeldingsformulier te downloaden: www.humanitasdmh.nl/contact/Aanmelden_dienstverlening. Ook kun je bellen naar Hugo
Mulders op 06-51140062 voor advies over de plaatsing van een jongere.
Contactgegevens
Javastraat – ‘s-Hertogenbosch (wonen):
 Javastraat 51
 5215 BG 's-Hertogenbosch
 030-6005170
 info@humanitas-dmh.nl
 www.humanitas-dmh.nl/dienstverlening/wonen
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Smartcoach
Wat
De cliënten van Smart-Coach hebben behoefte aan coachingstrajecten,
waardoor zij naar hun eigen vermogen, zelfstandig mee kunnen draaien in
de maatschappij. Smart-Coach werkt vanuit de waarden, normen en
overtuigingen die centraal staan in de Code voor Maatschappelijk Werkers.
De belangrijkste waarde in de Code voor Maatschappelijk Werkers is de
waardigheid van de mens.
Voor wie
Smart-Coach biedt coachingstrajecten aan mensen met een verstandelijke
beperking, een psychische stoornis of psychosociale problematiek. SmartCoach verleent hulp aan zowel jeugdigen als volwassenen.
Kenmerken
 Smart-Coach stelt de behoeften van zijn cliënten centraal.
 Smart-Coach heeft geen wachtlijst en start direct met de
hulpverlening.
 Smart-Coach levert zijn diensten ook in de avonduren en in de
weekenden.
 In crisissituaties is Smart-Coach 24 uur per dag bereikbaar.
Begeleiding
Wij bieden begeleiding en coaching op de volgende gebieden:
 vinden en behouden van geschikte woonruimte;
 dagstructuur;
 structuur aanbieden bij het voeren van een eigen administratie;
 organisatie van de huishouding;
 stimuleren van contacten in de persoonsgebonden sociale
omgeving;
 transfer van vaardigheden die worden geleerd tijdens behandeling
binnen de geestelijke gezondheidszorg;
 voorbereiden van gesprekken met diverse instanties;
 bewustwording bij schuldproblematiek.
Traject Op Maat – www.tomdenbosch.nl
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24 uur- zorgvoorziening
Naast begeleiding bij het vinden van geschikte woonruimte, biedt
Smartcoach sinds september 2013 ook zelf huisvesting: een 24 uurszorgvoorziening. Smartcoach heeft op verschillende locatie huizen, waar
personen vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking, een psychische
stoornis of psychosociale problematiek kunnen wonen met begeleiding.
Indicatie
CIZ-indicatie
Hoe aan te melden
Wij nodigen je hierbij uit om geheel vrijblijvend een afspraak met ons te
maken. In het eerste gesprek zullen we bekijken welke mogelijkheden
Smart-Coach heeft om jouw probleem aan te pakken. Je kunt via de mail of
per telefoon contact met ons opnemen.
Wachtlijst
Smart-Coach heeft geen wachtlijst en start direct met de hulpverlening.
Contactgegevens
 Postbus 266
 5201 AG ’s-Hertogenbosch
 073-5221271
 info@smart-coach.nl
 www.smart-coach.nl
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Regulier huren
Woonservice ‘s-Hertogenbosch is de overkoepelende organisatie die een
overzicht heeft van de vijf woningcorporaties. Via deze site is het gehele
aanbod van huurwoningen te vinden.www.woonservicedenbosch.nl
Tips




Je maakt kans op een woning aan de hand van je hoeveelheid
inschrijfjaren.
Schrijf je in zodra je 18 jaar bent.
Controleer elk jaar of je inschrijving is verlengd.

Particulier huren





Direct Wonen
Huurexpert
Huurwoningen ’s-Hertogenbosch
123Wonen



De meeste particulieren verhuurbedrijven kosten inschrijfgeld of
geld per reactie.
Bepaal welke site bij jou past en kies wat je budget is voor het
zoeken naar een woonruimte.

directwonen.nl
www.huurexpert.nl
www.huurwoningendenbosch.nl
www.123wonen.nl

Tips



Antikraak huren





Antikraak Direct
Interveste
Camelot
Alvast Antikraak



Je loopt het risico dat je regelmatig moet verhuizen. Hier moet je
rekening mee houden.

www.antikraakdirect.nl
www.interveste.nl
nl.cameloteurope.com
www.alvast.nl

Tips
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Kijk van te voren welke periode de organisatie aanhoud om de
verhuizing te regelen.
Controleer of je zelf een nieuwe woning moet zoeken of dat de
organisatie dit voor je doet.

Kamer huren








www.kamernet.nl
www.huuroverzicht.nl
www.kamertje.nl
www.kamers.nl
www.opmijnkamer.nl
www.easykamer.nl
www.marktplaats.nl




Sommige kamersites kosten inschrijfgeld of geld per reactie.
Bepaal welke site bij jou past en kies wat je budget is voor het
zoeken naar een kamer.

Tips

Algemene tips




Kijk op het advertentiebord in supermarkten.
Zet op Facebook dat je een kamer zoekt, met de maximale prijs en in
welke stad.
Vraag je vrienden en familie of ze iemand kennen die je verder kan
helpen.

Traject Op Maat
Adres:
Tel:
E-mail:
Website:

Parallelweg 21, 5223 AL ’s-Hertogenbosch
073 - 851 90 15,
info@tomdenbosch.nl
www.tomdenbosch.nl
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