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AMBITIE Somnium stimuleert cliënten om zelf de regie over hun leven te behouden
en hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. We ondersteunen de
krachten en vergroten de competenties. We werken samen naar een
perspectief. 

JEUGDHULP Somnium begeleidt en ondersteunt vanuit de jeugdwet kinderen,
jongeren en hun ouders bij vraagstukken aangaande de opvoeding en
het opgroeien van het kind. Door middel van specialistische expertise
worden zij in hun omgeving ondersteund in het vormgeven van de
opvoedingssituatie. Hiervoor biedt Somnium cliënten en hun omgeving
een compleet systeemgericht pakket aan om hen te helpen de regie over
hun leven zoveel mogelijk in eigen hand te nemen of te houden.  Samen
kijken we hoe we de zelfstandigheid en zelfredzaamheid kunnen
vergroten. We kijken daarbij naar alle pijlers van het leven: het gezin,
school of werk, vrije tijd en persoonlijke verzorging. Gezondheid,
geborgenheid, veiligheid en vooral jezelf ontdekken staan hierbij voorop.
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Somnium wordt vaak ingeschakeld voor gezinnen met meervoudige en
complexe problemen. Bijvoorbeeld bij jeugdigen met een autisme
spectrum stoornis (mogelijk met comorbiditeit) of andere problematiek,
die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het onderwijs. We doen dit ter
voorkoming van uithuisplaatsing of overbrugging tot een (dag)opname.

Naast individuele begeleiding biedt Somnium ook gezinsbegeleiding en
schoolbegeleiding.

Het is belangrijk om de jeugdigen vanuit evenwicht te laten functioneren.
Daarom onderzoeken we eerst samen de draaglast en draagkracht en
stemmen hier de begeleiding op af. Dit zorgt voor balans en rust.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is vaak een grote verandering nodig.
Dit doen/bereiken we door competenties te vergroten, (nieuwe)
vaardigheden aan te leren en samen nieuwe en/of andere routes te
bewandelen. Op die manier creëren we een stabieler pad en een
toekomst waarin de cliënt vanuit een eigen, verstandige/weloverwogen
keus handelt. 
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Vanwege problemen in de afstemming met de maatschappij, school,
en/of thuis of bepaalde ondersteuningsbehoeften, kunnen kinderen of
jongeren problemen hebben met naar school gaan. Dit heeft een hele
grote impact op het leven van de jeugdigen en hun omgeving. Bij de
Beter Passend Route+ (BPR+) geven we deze jeugdigen weer de
mogelijkheid om deel te kunnen nemen aan de maatschappij. 

De BPR+ is een vorm van zorg waarbij,  afhankelijk van het perspectief,
door middel van begeleiding uiteindelijk weer onderwijs, werk of
dagbesteding kan worden gevolgd. Jeugdigen die op school zijn
uitgevallen of dreigen uit te vallen kunnen bij ons terecht om te werken
aan de vaardigheden die nodig zijn om in de maatschappij te kunnen
functioneren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan sociale vaardigheden,
taakgericht werken (executieve functies), samenwerken, zelfstandigheid
en zelfredzaamheid, omgaan met tegenslagen/veranderingen, omgaan
met uitgestelde aandacht/hulp vragen, keuzes maken en reflecteren op
eigen handelen. Aan deze vaardigheden wordt gewerkt door, samen met
andere jeugdigen of alleen, activiteiten uit te voeren in het groen, via
sport&spel en via andere soorten activiteiten en/of trainingen (ervarend
leren). 

BPR+ wordt aangeboden op verschillende locaties op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 15:00 uur. 

We hebben een aantal buitenlocaties in het groen, zoals
De Moestuin in Urmond, Wijngaard Aldenborg in Eys en
De Paardenboerderij in Nuth. 

Wanneer een jeugdige nog moeite heeft om van thuis uit op de locatie te
komen, komen we eerst voor begeleiding aan huis om de overstap naar
activiteiten buitenshuis te kunnen maken. Wanneer we een overvraging
zien bij cliënten, zetten we het groen in als middel om het hoofd leeg te
maken en ruimte te creëren voor verandering. 

Zo stemmen wij af op de ondersteuningsbehoeften van de jeugdige en
zijn/haar systeem waardoor onze begeleiding echt maatwerk is. Met
behulp van de begeleiding van Somnium wordt er gewerkt aan
(re-)integratie op school, werk of een dagbestedingsplek. De overgang
verloopt geleidelijk. Bij opbouw van de uren op school, het werk of de
dagbesteding, wordt de begeleiding van Somnium steeds verder
afgebouwd, tot de jeugdige zelfstandig kan deelnemen. 
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Naast Jeugdhulp biedt Somnium ook begeleiding aan volwassenen,
vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). Zo werken we
bijvoorbeeld bij cliënten met een autisme spectrum stoornis aan
zelfstandig wonen, werken en vrije tijdsinvulling. Kortom, aan
volwaardig deelnemen aan de maatschappij. 
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Ook begeleiden we binnen De Woontuin mensen met psychische
problematiek die bij hun zelfstandig wonen intensieve begeleiding
behoeven. De begeleiding geschiedt door professionele zorgverleners
en gaat uit van de autonomie en het herstellend vermogen van de
cliënten. Voor een aantal van deze mensen heeft de aan hen te
verlenen, noodzakelijke zorg, een langdurig karakter. Deze cliënten
vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Daarnaast heeft De Woontuin een functie voor jongeren die bij
instroom 24 uurs zorg nodig hebben en die na het aanspreken van hun
leervermogens mogelijk kunnen uitstromen in de wijk en met enkele
uren begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. We werken binnen 
 De Woontuin met 9 levensdomeinen. We versterken elk domein naar
een hogere zelfstandigheid en we stimuleren eigen regie.

De Woontuin is een wooninitiatief voor jonge moeders en vaders die
samen begeleiding ontvangen rondom hun ouderschap, op een
integrale en intensieve wijze, in combinatie met Beschermd Wonen
voor de ouder zelf. Het doel hiervan is om te zorgen voor uitstroom in
de wijk: Jonge ouders zijn binnen hun vermogens in staat om weer
zorg te dragen voor de veiligheid en ontwikkeling van hun kind en om
op eigen kracht te participeren in de maatschappij.

Beschermd Wonen (TOBW) is er voor jongeren die een bepaalde
periode intensievere hulp nodig hebben vanuit de ambulante context.
We werken met deze jongeren op get gebied van  9 levensdomeinen
en spreken hieromtrent hun leervermogens aan. We stimuleren en
begeleiden het zelfstandig wonen en het nemen en houden van de
eigen regie.

BESCHERMD
WONEN

DE WOONTUIN

(tOBW)

Somnium helpt de cliënt richting zelfstandigheid en zelfredzaamheid.
We gaan samen met de cliënt op zoek naar de mogelijkheden op het
gebied van netwerk, school, werk, bijbaantje, hobby en vrije tijd.
Allemaal onderdelen waarmee we de cliënt zijn zelfstandigheid helpen
te vergroten.
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DE GROENE
KANS
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We brengen de problematiek van kwetsbare jongeren in kaart en maken
deze bespreekbaar. We ondersteunen jongeren  en laten hen groeien,
zodat ze meer zelfredzaam worden en weer deel kunnen nemen aan de
maatschappij. Dit doen we onder meer door hen in te zetten bij het
beheer en de  instandhouding van het natuurlijk- en cultuur erfgoed van
het landschap van Limburg. Het is belangrijk dat deze jongeren een
bijdrage kunnen leveren aan een maatschappelijk belang. Dit
ondersteunt de groei van eigenwaarde en daarmee vergroten we de
kansen op een passende opleiding, een (al dan niet betaalde) baan of
vrijwilligersfunctie bij een bedrijf of organisatie met affiniteit voor
duurzaamheid en groen. 

We zien het in contact brengen van deze jongeren met de natuur en
monumenten als een effectieve manier om hen te bereiken en te
activeren, We bieden op deze manier dus perspectieven voor meer
zelfregie bij deze jongeren.

We zetten kwetsbaarheid om naar een kracht: de natuur van Limburg
helpt kwetsbare jongeren, en de jongeren helpen het kwetsbare,
Limburgse landschap. 

We willen hiermee vooral bereiken dat vanuit de zorg, het bedrijfsleven,
de maatschappelijke instellingen en vrijwilligers, samengewerkt wordt.
We gaan samen bouwen aan een nieuwe, innovatieve “groene keten”.

“De Groene Kans” is een nieuw project in samenwerking met Nature for
Health. Het is een initiatief dat medio 2021 van start is gegaan,  waarbij
we perspectief bieden aan kwetsbare jongeren en daarmee bijdragen
aan de maatschappij én het landschap van Limburg. 
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Kirsten  van  den  Berg
k .vandenberg@somniumbege le id ing .n l

06  53  43  62  69  
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Nie ls  Re inders

n . re inders@somniumbege le id ing .n l
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Mart ine  Wage
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06  23  1 1  15  90

WERKGEBIED

12 gemeenten: 
Maastricht, Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Meerssen,
Vaals, Valkenburg, Sittard-
Geleen, Stein, Beek, Kerkrade
Simpelveld en Beekdaelen.

JEUGD

6 gemeenten Heuvelland:
Maastricht, Valkenburg,
Eijsden-Margraten,
Gulpen-Wittem, Vaals,
Meerssen 

WMO
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JENS | Heerlen, Landgraaf en
Voerendaal 
(partner 2de schil)

Sittard-Geleen,
Beekdaelen, Stein, Beek,
Simpelveld en Kerkrade

Gemeente Heerlen

TOBW

PGB-WLZ
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JEUGD & WMO GROENE KANS

ZORGROUTES

BPR+

Beide organisaties bieden vanuit de Wet Langdurige Zorg ook begeleiding 
PGB-WLZ

MEER WETEN ?
We zijn trots op ons aanbod en vertellen u graag meer. Neem een kijkje op onze website of neem gerust contact met
ons op.  

AANMELDEN?
Wil je aanmelden voor één van onze diensten? Dat kan telefonisch of via e-mail: 


