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Ambulante begeleiding
Compleet Mensenwerk werkt vanuit de visie dat iedereen
recht heeft op een zo zelfstandige mogelijke deelname aan het
maatschappelijk leven. Wij staan voor een integrale aanpak en
bieden ondersteuning op het terrein van wonen, welzijn, zorg,
werk en financiën.
Ieder mens is uniek en heeft potentieel en de wil om zich te
ontwikkelen. Soms lukt dit niet alleen en is ondersteuning
nodig om hierin stappen te maken. We helpen mensen bij
het organiseren en structureren van het dagelijks leven. Onze
begeleiding is gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en
competenties ter bevordering van de zelfredzaamheid. Soms is
stabilisatie het (voorlopige) einddoel.

Wie zijn wij?
Compleet Mensenwerk is een zorgaanbieder die actief is op
het terrein van ambulante begeleiding, beschermd wonen,
arbeidstoeleiding en dagbesteding in de regio Centraal
Gelderland, Rivierenland, Nijmegen en omliggende gemeenten.
Wij voeren trajecten uit voor diverse gemeenten.
Onze medewerkers hebben een brede expertise binnen het terrein
van de GGZ. Deze diversiteit aan kennis en ervaring maakt dat we
snel kunnen op- en afschalen binnen een traject. We hebben korte
lijnen en kunnen snel inzetten op onderdelen van een traject.
Compleet Mensenwerk heeft een groot netwerk binnen de regio
waarbinnen wij integraal samenwerken met ketenpartners om de
cliënt zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen.

Hoe werken we?
Compleet Mensenwerk wil een toegankelijke en dienstverlenende
organisatie zijn voor haar cliënten, opdrachtgevers en
samenwerkingsrelaties.
Een begeleidingstraject bij Compleet Mensenwerk start met de
wensen en mogelijkheden van de cliënt. Herstelondersteunend
werken en de presentiebenadering zijn belangrijke uitgangspunten
voor onze dienstverlening.
Een uitgebreide intake vinden we belangrijk om zicht te krijgen
op alle relevante leefgebieden. Aansluitend wordt in overleg met
betrokkenen een ondersteuningsplan opgesteld. Hierin worden
doelen opgenomen, evaluatiemomenten vastgelegd en afspraken
gemaakt over de te nemen stappen. We proberen daarbij zoveel
mogelijk het sociale netwerk te betrekken.
Cliënten voeren zoveel mogelijk zelf de regie over hun
ontwikkelingstraject met steun van het sociale netwerk. De focus
van een begeleidingstraject ligt op het ‘zelf leren doen’ en minder
afhankelijk te worden van professionele en/of informele zorg. We
proberen hierin kleine stappen te maken en oplossingen zo dicht
mogelijk bij de cliënt te zoeken.

Aanmelden en informatie
Voor meer informatie over onze dienstverlening kunt u terecht op
onze website. Wilt u liever een van onze medewerkers spreken?
Bel of mail gerust!

Contact
Telefoon Wageningen: 085 - 485 9688
Telefoon Druten: 0487-745330
Mail: info@compleet-mensenwerk.nl

Kijk op www.compleet-mensenwerk.nl voor meer info.
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