
Gespecialiseerde ThuisBegeleiding

Gespecialiseerde
ThuisBegeleiding; de weg
naar zelfredzaamheid!



Gespecialiseerde ThuisBegeleiding
(GTB) is een vorm van begeleiding,
waarbij de klant/het klantsysteem
doelgericht wordt begeleid bij het
verminderen of oplossen van sociale,
psychische, opvoedkundige en
praktische problemen mede ten
gevolge van een psychiatrisch
ziektebeeld en/of een verstandelijke
beperking.
De begeleiding vindt plaats in
samenwerking met het sociale
netwerk van de klant en andere
disciplines.
 
De begeleiding wordt ingezet op het
moment dat de klant niet meer of in
mindere mate de regie over zijn
leven kan voeren én de inzet van het
sociale netwerk niet toereikend
blijkt.
Bij de inzet van begeleiding kan
gedacht worden aan:

Pedagogische ondersteuning (met
als extra aanbod de methodieken
Tripple P en Video Begeleiding).
Structuur ten aanzien van de
dagdagelijkse activiteiten.
Het vergroten van de sociale
vaardigheden/uitbreiden van het
sociale netwerk.
Acceptatie en inzicht ten aanzien
van het ziektebeeld.
Het organiseren en bijhouden van
het huishouden.

 

Overzicht creëren of vaardig-
heden aanleren ten aanzien van
de financiën.
Het op orde maken en houden van
de administratie.
Het coördineren/regisseren van
de hulpverlening
(volgens ‘1 Gezin, 1 Plan, 1
Regisseur).  

 
De afdeling Gespecialiseerde Thuis-
Begeleiding biedt begeleiding aan
een brede doelgroep, te weten
mensen met psychiatrische proble-
matiek, autisme, een verstandelijke
beperking en psychosociale proble-
matiek. Door de jaren heen heeft de
afdeling zich gemanifesteerd als de
aanbieder die gespecialiseerd is in
multiproblem (gezins)casuïstiek.  
 
Werkwijze

De begeleiding is gericht op de
‘Eigen Kracht’ van de klant. De klant
staat centraal en het uitgangspunt in
de hulpverlening is dat er in eerste
instantie wordt gekeken naar de
mogelijkheden van de klant. Het doel
daarvan is het behouden van en,
waar mogelijk, het vergroten van de
zelfredzaamheid. In veel gevallen
zullen er verschillende hulpver-
lenende instanties betrokken zijn.
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Vanuit ‘1 Gezin, 1 Plan, 1 Regisseur’
wordt er samen met de klant en de
betrokkenen (vanuit instanties en
mogelijk het sociale netwerk)
structureel geëvalueerd ten behoeve
van het welzijn van de klant en/of het
klantsysteem.
 
Bij de start van de begeleiding wordt
er samen met de klant een plan van
aanpak vastgesteld. In dit plan wordt
vastgelegd wat de hulpvragen zijn en
hoe deze stap voor stap te reali-
seren. Regelmatig wordt de voort-
gang van de begeleiding met de
klant geëvalueerd. Dit alles wordt
vastgelegd in het digitale klant-
dossier.
 
Voorbeeld van begeleiding

Als gevolg van terugkerende
depressieve klachten is mevrouw
Jansen werkloos geraakt.
De financiële situatie is inmiddels
dermate achteruit gegaan dat zij
schulden heeft. De opvoeding valt
haar zwaar; door de psychische
klachten reageert mevrouw
geïrriteerd ten opzichte van haar
twee kinderen. De kinderen reage-
ren op hun beurt door haar grenzen
niet meer te accepteren. Door de
onrust in haar hoofd overziet ze de
dagelijkse taken niet meer.
Inmiddels zijn er verschillende
instanties betrokken, die allen
afspraken met haar willen.
 
 

Kortom, mevrouw Jansen ziet door
de bomen het bos niet meer. In deze
situatie kan een beroep gedaan
worden op Gespecialiseerde Thuis-
Begeleiding van MeanderGroep.
 
De indicatie voor Gespecialiseerde
Thuisbegeleiding  

MeanderGroep Gespecialiseerde
Thuisbegeleiding is actief binnen de
Parkstadgemeenten. Om in aanmer-
king te komen voor Gespecialiseerde
Thuisbegeleiding van MeanderGroep,
kan de aanvrager zich wenden tot de
afdeling WMO van de gemeente of
het buurtteam. Na een hulpvraag-
verduidelijking bepaalt de consulent
van de gemeente of het wijk/buurt-
team of de betreffende persoon in
aanmerking komt voor begeleiding
en welke instantie het beste aansluit
op de hulpvraag. Mocht er een
voorkeur bestaan voor Gespecia-
liseerde Thuisbegeleiding van
MeanderGroep, dan kan dat uiter-
aard wel kenbaar gemaakt worden.
Voor 'begeleiding’ wordt een eigen
bijdrage gerekend. Naast ‘zorg in
natura’ leveren wij ook begelei-
ding op basis van een ‘persoons
gebonden budget’.  
Indien u verder nog vragen heeft
over Gespecialiseerde Thuis-
Begeleiding kunt u op werkdagen
contact opnemen met de afdeling
Gespecialiseerde Thuisbegeleiding,
tel.nr. 045 566 54 43.    
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MeanderGroep Zuid-Limburg bestaat uit:

• Meander Wonen met Zorg
•  Meander Thuiszorg
• Meander Kraamzorg
• Meander Jeugdgezondheidszorg
• Meander Paramedische Dienst
• Meander Maatschappelijke Dienstverlening
• Meander eXtra
• Meander Homeservice
• Meander Wonen 
• Meander Werk
• Ondersteuning informele zorg
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Contact

Afdelingssecretariaat Gespecialiseerde ThuisBegeleiding

T 045 566 54 43

E secretariaatgtb

@

mgzl.nl

www.meandergroep.com

 

 

 

 

 

 

Correspondentieadres

Postbus 2690 • 6401 DD Heerlen

Klantenservice:

T 0900 699 0 699

Werkdagen van 8.00-18.00 uur
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