Demarrage biedt mensen met psychiatrische problematiek kansen
op ontwikkeling met behulp van zorg en begeleiding op maat.

Individuele begeleiding
Cliënten van alle leeftijden
die getraind en individueel begeleid
willen worden om een optimaal
toekomstperspectief te krijgen

Demarrage 2014 oktober indbgl

Demarrage is verbonden aan de Reinier van Arkelgroep

Demarrage biedt diensten aan op de volgende terreinen:
•

Individuele begeleiding

•

Coaching

•

Creatieve ontwikkeling

•

Leer/werktrajecten

•

Dagbesteding

•

Praktijkplaatsen

•

Trainingen

•

Inloop en ontspanning

Samen met een individueel begeleider gericht toe werken en ontwikkelen naar en van structuur in het dagelijkse leven, maatschappelijk
participeren, scholing en/of werk (vrijwilligers werk en/of regulier betaald werk). Een individuele begeleider zet samen met de cliënt een
traject uit gericht op ontwikkeling, om het hoogst haalbare te realiseren in maatschappelijk participeren .

Financieringsvormen zijn AWBZ (Persoonsgebonden budget of zorg
in natura), zorgverzekeraar, gelden beschikbaar gesteld door
uitkeringsinstanties, werkgevers of particulieren.

Voor meer informatie
Tel (073)6876666
E-mail: servicepunt@demarrage-info
www.demarrage.info

Demarrage werkt centraal vanuit
Helftheuvelpassage 113, 5224 AC te ‘s-Hertogenbosch

Trajectbegeleiding naar maatschappelijke deelname: Het coachen en adviseren van cliënten gericht op persoonlijke ontwikkeling,
eigen regie, structureren van zijn/haar leven om zo maatschappelijke
participatie mogelijk te maken.
Trajectbegeleiding naar (betaald) werk en/of opleiding: Het coachen en begeleiden van cliënten richt zich op het onderzoeken en
vaststellen van zijn of haar ambitie, het ontwikkelen van de daarbij
benodigde competenties. Met als doel deelnemen aan (betaald)
werk of loonvormende arbeid (werk met behoud van uitkering, gesubsidieerd werk).
Jobcoaching: Het coachen en begeleiden van cliënten die starten
met betaald werk of die betaald werk hebben. Alles met als doel het
behoud van werk van de cliënt. De jobcoach begeleidt de cliënt bij
het inwerken op zijn/haar nieuwe werkplek. De jobcoach adviseert
de werkgever en/of directe collega’s waardoor de cliënt zijn of haar
werk, ondanks zijn/haar psychiatrische problematiek, optimaal kan
uitvoeren.

Voor wie
• Jongeren, volwassenen en ouderen.
• Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben bij hun zoektocht

naar deelname in de maatschappij, naar vrijwilligerswerk, werk
Heeft u een klacht of bent u ontevreden over
onze dienstverlening neem dan contact op met
Demarrage. Wij zijn u graag van dienst.

• Mensen in het arbeidsproces die als gevolg van hun problematiek

ondersteuning nodig hebben.

Begeleiding en middelen

Deelname

Onze medewerkers zijn geschoold op het gebied van psychische
problematiek en hebben ruime ervaring.

In een kennismakingsgesprek wordt met u besproken wat u hulpvraag is

Daarnaast beschikken zij over vaktechnische vaardigheden om vragen van diverse aard te beantwoorden. In een oriënterend gesprek
wordt met de deelnemer een plan op maat en afspraken gemaakt.

De begeleider spreekt met u af hoe en waar de begeleiding wordt ingezet en wat de frequentie is.

De begeleider bespreekt met u op afgesproken momenten welke
doelen al dan niet behaald zijn en kunt u aangeven waar u nog extra
hulp bij nodig heeft.

Van u wordt verwacht dat u aanwezig bent op en u zich aan afspraken houdt.

Demarrage biedt ondersteuning en begeleiding van mensen van alle
leeftijden bij het vinden van nieuwe mogelijkheden op diverse levensterreinen (werken, leren, wonen en maatschappelijke deelname).

Aanmelden

Elke vraag om hulp die bij Demarrage binnenkomt is uniek.
Professionele en persoonlijke dienstverlening is prioriteit nummer 1.

U kunt zich aanmelden:

De werkwijze en inhoud is afhankelijk van de vraag, zorg op maat!
De individuele begeleiding die hierbij geboden wordt vindt plaats in
de thuissituatie of op een locatie van Demarrage.

Voor informatie en aanmeldingen kunt u contact opnemen met
Demarrage via telefoonnummer (073) 6876666

• Als u een behandelaar heeft bij de Reinier van Arkelgroep, de

behandelaar kan u dan aanmelden. Het aanmeldformulier kunt u
vinden op www.demarrage.info of u kunt het telefonisch aanvragen
• Als u een Persoonsgebonden Budget heeft
• Via een uitkeringsinstantie (UWV of sociale dienst) of via uw

werkgever, de betaling vindt dan plaats door deze partijen
• Heeft u een behandelaar, maar niet bij de Reinier van Arkelgroep,

neem dat contact op met Demarrage.

Locatie
Individuele begeleiding wordt aangeboden in ‘s-Hertogenbosch,
Helftheuvelpassage 113, 5224 AC of op een locatie in overleg

