EEN STEUNTJE IN DE RUG NODIG OM JE
LEVEN WEER OP DE RIT TE KRIJGEN?
Gaat er bij jou veel meer geld uit dan dat er binnenkomt en weet je niet hoe
dit op te lossen? Loop je vast in je werk, relatie of gezin? Ben je verslaafd, wil
je hier vanaf maar heb je geen idee waar te beginnen? Of mis je iemand om
mee te praten?

Zomaar wat persoonlijke worstelingen waar veel mensen mee te maken hebben, maar
die groter en complexer worden als je er niets aan doet. Laat ons je weer in de goede
richting helpen! Dat doen we gewoon bij jou thuis. Wel zo vertrouwd.
Wie zijn wij?
Incluzio Uitvoering Oost biedt specialistische begeleiding op het gebied van sociaal
netwerk, financiën, gezondheid, dagbesteding, opvoeding, wonen en veiligheid. We
geven jou dat steuntje in de rug dat nodig is om je weer op weg te helpen. Zien we
dat het weer de goede kant op gaat? Dan bouwen we de begeleiding langzaam af.

Hoe gaan we jou helpen?

We hebben veel kennis en ervaring in complexe problematiek. Al onze ambulant
begeleiders zijn hbo-geschoold. Ook hebben we een gedragsdeskundige en
meerdere professionals in de jeugdsector (SKJ gecertificeerd) in dienst. Zijn er
andere expertises nodig? Dan schakelen we die in, we hebben korte lijntjes met
lokale zorgpartijen.
Wij pakken tegelijkertijd meerdere problemen aan. Vanuit je Wmo- of Jeugdwetindicatie krijg je één of meer uren per week begeleiding bij jou thuis. We bepalen
samen jouw doel, waarbij je uiteindelijk zelf de regie terugneemt over jouw leven.
Jij bent het uitgangspunt: we kijken wat je zélf kan, onder onze begeleiding. Een
persoonlijke klik tussen jou en onze begeleider vinden we daarbij heel belangrijk.
Benieuwd of wij samen een match zijn?
Wij begeleiden iedereen met een Wmo- of Jeugdwetindicatie.
Meer weten of een afspraak maken? Bel naar 053-461 92 26 of
stuur een mail naar info-uitvoeringoost@incluzio.nl.
Of kijk op onze website voor meer informatie:

www.incluziouitvoeringoost.nl

