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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, vergroten
de competenties en werken samen naar een perspectief.

Om dit te kunnen bewerkstelligen is vaak een grote verandering nodig. Dit
doen/bereiken we door competenties te vergroten, 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.

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 aan cliënten en hun omgeving een compleet systeemgericht pakket,
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 en/of werk
vrije tijd
Alle kinderen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, hun talenten kunnen
ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Gezondheid,
geborgenheid, veiligheid en vooral jezelf ontdekken staan hierbij voorop.
Het is belangrijk om jeugdigen vanuit evenwicht te laten functioneren. Daarom
onderzoeken we eerst samen de draaglast en de draagkracht. Hier stemmen
we de begeleiding op af. Dit zorgt voor balans en rust.
Naast

individuele

begeleiding

aan

het

kind

biedt

Somnium

ook

gezinsbegeleiding en jeugdhulp op school. Somnium wordt daarbij vaak
ingeschakeld

voor

gezinnen

met

meervoudige

en

complexe

problemen.

Bijvoorbeeld bij jeugdigen die uitvallen of dreigen uit te vallen binnen het
onderwijs, met een Autisme Spectrum Stoornis (mogelijk met comorbiditeit) of
andere problematiek. We doen dit ter voorkoming van uithuisplaatsing of
overbrugging tot een (dag)opname.
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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.

BETER
PASSEND
ROUTE +

De BPR+ is een vorm van zorg waar, door middel van begeleiding,
uiteindelijk weer onderwijs, werk of dagbesteding kan worden gevolgd.
Dit is afhankelijk van het perspectief. 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 aan:
sociale vaardigheden
taakgericht werken (executieve functies)
samenwerken
zelfstandigheid en zelfredzaamheid
omgaan met tegenslagen/veranderingen
omgaan met uitgestelde aandacht/hulp vragen
keuzes maken
reflecteren op eigen handelen

Aan deze vaardigheden wordt gewerkt door activiteiten uit te voeren in
het groen, via sport&spel en met andere soorten activiteiten of
trainingen (ervarend leren). Dit kan één op één met begeleiding of
samen met andere jeugdigen.
Voor

de

activiteiten

in

het

groen

hebben we een aantal buitenlocaties,
zoals Camping 't Geuldal in Meerssen,
De

Moestuin

Paardenboerderij

in

Urmond,

De

Nuth

en

in

Wijngaard Domein Aldenborgh in Eys.

BPR+ wordt aangeboden op verschillende locaties op maandag t/m
vrijdag van 09.00 tot 15:00 uur.
Het kan voorkomen dat een jeugdige nog moeite heeft om van thuis
naar de locatie te komen. In dat geval bieden we eerst begeleiding aan
huis om de overstap naar activiteiten buitenshuis te kunnen maken.
Wanneer we een overvraging zien bij cliënten, zetten we 'groene
activiteiten' in als middel om het hoofd leeg te maken en ruimte te
creëren

voor

verandering.

ondersteuningsbehoeften

van

Zo
de

stemmen
jeugdige

en

wij

af

op

zijn/haar

de

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/werk/dagbesteding, wordt de begeleiding van Somnium steeds
verder afgebouwd, totdat de jeugdige zelfstandig kan deelnemen. We
werken naar een perspectief en uitstroom in de maatschappij.
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WMO BEGELEIDING
Somnium

biedt,

naast

jeugdhulp,

ook

WMO begeleiding vanuit Somnium is gericht op

begeleiding aan volwassenen vanuit de WMO.

het

Somnium

maatschappij. We analyseren het functioneren

onderzoekt,

samen

met

de

zelfstandiger

van

competentiemodel, in termen van het evenwicht

en wat er nodig is om deze problemen op te

in

lossen. Er wordt ook bekeken wat de cliënt

wordt samen met de cliënt onderzocht waardoor

nog kan en in hoeverre familie en naasten in

de

de omgeving kunnen ondersteunen. Indien

(stressoren,

van toepassing draagt Somnium zorg voor

welke mogelijkheden er zijn om het evenwicht

een goede doorgaande lijn van 18- naar 18+

weer te herstellen (veerkracht en protectieve

middels afstemming op het jeugdhulptraject.

factoren).

Vanuit onze analyse en het ondersteunings-

Door de cliënt centraal te zetten streeft Somnium
ernaar om zoveel mogelijk maatwerk, passend bij de
persoonlijke
situatie,
te
realiseren
om
de
zelfredzaamheid van de cliënt te vergroten. Somnium
zal hierbij rekening houden met o.a. de motivatie,
belastbaarheid, intellectueel- en lerend vermogen,
ziektebesef en zelfinzicht van de cliënt en de
draagkracht van mantelzorg.

Zelfstandig wonen
Financiën en administratie
Zinvolle daginvulling

Inzet van netwerk, mogelijke inzet van algemene
voorzieningen, indien van toepassing afschaling
naar voorliggende veld en samenwerking met
andere partijen in de vorm van integrale en/of
multidisciplinaire dienstverlening zijn evident.
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vaardigheden
balans

o.a.
en

vanuit

taken

mogelijk
pathologie

sociale-

(competentie).

verstoord
of

het

de

cliënt, welke problemen ondervonden worden

Gezondheid en zelfzorg
Sociaal en persoonlijk functioneren

cliënt,

in

gemeente, de persoonlijke situatie van de

plan vanuit de gemeentelijke
Toegang
kunnen de hulpvragen vervolgens gericht zijn
op de volgende gebieden:

de

functioneren

is

Er

geraakt

risicofactoren)

en

Indien mogelijk zal de begeleidingsvorm blended
vormgegeven worden, d.w.z. niet alleen in de vorm van
face-to-face contacten maar ook middels moderne
(communicatie)middelen zoals beeldbellen. Zo nodig
ondersteunt de begeleider de cliënt bij het volgen van
een E-healthmodule.
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WOnen
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.

DE WOONTUIN
Ook begeleiden we binnen De Woontuin mensen met psychische
kwetsbaarheid 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 levensdomeinen. We versterken elk

domein naar een hogere zelfstandigheid en we stimuleren eigen
regie.

BESCHERMD
WONEN

Beschermd Wonen (TOBW) is er voor jongeren die een bepaalde

(tOBW)

stimuleren en begeleiden het zelfstandig wonen en het nemen en
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periode intensievere hulp nodig hebben vanuit de ambulante
context. We werken met deze jongeren op het gebied van

9

levensdomeinen en spreken hieromtrent hun leervermogens aan. We
houden van de eigen regie.
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'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 (jong)volwassenen) met
psychische problemen om actief bij te dragen aan de maatschappij én het

DE GROENE
KANS

landschap van Limburg.
Jongeren en (jong)volwassenen die aangewezen zijn op intensieve jeugdhulp
of WMO begeleiding, vallen op het moment dat ze tussen de 16 en 36 jaar zijn
soms in een gat. Een gat dat lang niet altijd kan worden opgevuld door
reguliere inzet. Ze krijgen plotseling nieuwe verantwoordelijkheden, maar
hebben niet alle vaardigheden die nodig zijn om te kunnen meekomen in de
maatschappij. Ze komen te vaak tussen wal en schip terecht. Daar willen wij
wat aan doen!
Met 'De Groene Kans' willen we hen ondersteunen in het vergroten van de
vaardigheden en competenties. Uitgangspunt hierbij is ‘leren door te doen in
het groen’. De natuur wordt ingezet als middel tot veranderen.
'De Groene Kans’ biedt kwetsbare jongeren en (jong)volwassenen een
‘leerwerkplaats’ in het groen waar ze een verantwoordelijkheid krijgen voor
taken op het gebied van groen-, terrein- en/of monumentenbeheer. De
natuur helpt hen om zich beter te voelen. Daarmee worden de kansen voor
een passende opleiding en/of baan vergroot. De inzet van de natuur en het
landschap biedt tevens kansen voor de natuur en het landschap van Limburg.
Vanuit Groepsbegeleiding Ontwikkeling geven wij vorm aan ons project. We
doen dit door middel van dagactivering, met als doel 'ontwikkeling' en
'werken naar een perspectief'.
We bieden ondersteuning die letterlijk en figuurlijk dichtbij
is en die uitgaat van het activeren van de kracht van de
jongeren en (jong)volwassenen. We willen vanuit deze
nieuwe, positieve benadering een nieuwe, innovatieve
keten van samenwerking creëren die zich ver voorbij de
reguliere zorg en sociale vangnetten uitstrekt.

We zetten kwetsbaarheid om in kracht. Kracht van meer zelfredzaamheid,
kracht van de natuur, kracht van het Limburgse landschap. De natuur van
Limburg helpt kwetsbare jongeren, en de jongeren helpen het kwetsbare,
Limburgse landschap.
We willen bereiken dat 'De Groene Kans'-aanpak uiteindelijk een normaal
onderdeel is van het denken en doen van alle betrokken instellingen en
organisaties en dus op eigen kracht wordt voortgezet.
Voor ons project maken we gebruik van prachtige locaties in het ZuidLimburgse landschap. De buitenlocaties waar (jong) volwassenen worden
begeleid zijn momenteel De Moestuin bij Van Der Valk Stein-Urmond en
Wijngaard Aldenborgh in Eys. Deze locaties bieden erg mooie en uitdagende
mogelijkheden voor activering van (jong)volwassen.
Daarnaast werken we samen met het bedrijfsleven om meer mogelijkheden
te realiseren. Dit doen we onder ander met HX Hoogcruts, Klooster Wittem,
de Paardenboerderij in Nuth en Camping ’t Geuldal.
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PGB-WLZ

JEUGD

WMO

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

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

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

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

TOBW

Gemeente Heerlen

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.

JEUGD & WMO

GROENE KANS

Valerie Smeets-Troquet

Hugo Voortman

v.smeets@somniumbegeleiding.nl

h.voortman@somniumbegeleiding.nl

06 10 98 98 93

06 50 81 19 39

BPR+

Martine Wage
m.wage@somniumbegeleiding.nl

Niels Jacobs
n.jacobs@somniumbegeleiding.nl

06 23 11 15 90

06 13 24 34 57

ZORGROUTES

WOONINITIATIEF

Niels Reinders

Kirsten van den Berg

n.reinders@somniumbegeleiding.nl

k.vandenberg@somniumbegeleiding.nl

06 30 88 01 61

06 53 43 62 69

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

085 043 22 70
INFO@SOMNIUMBEGELEIDING.NL
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