OPVANGEN
AANPAKKEN
LOSLATEN
Lokale oplossingen voor Groningen

BEPERKENDE REGELS? VERRUIMENDE OPLOSSINGEN!
Na mijn scheiding raakte ik dakloos.
LIMOR zorgde voor opvang in
mijn eigen dorp. Nu kunnen mijn
kinderen op hun school blijven
en raken ze hun vriendjes niet kwijt.

We zeggen wel eens: LIMOR werkt niet altijd volgens
de regels maar altijd binnen de regels. Dáár vinden
we voor elke specifieke situatie de specifieke aanpak
voor duurzaam herstel die de specifieke cliënt op het
lijf is geschreven. Keer op keer zien we verbetering
ontstaan bij cliënten met complexe problematiek
zodra de begeleiding naadloos aansluit op iemands
(psychische) situatie en competenties. Zo biedt LIMOR
de weg terug naar zelfredzaamheid, herstel, inclusie
en maken we ons motto waar: opvangen, aanpakken,
loslaten.

MOTIVATIE IS HET HALVE WERK

LIMOR WERKT OOK IN GRONINGEN

LIMOR doet goed werk in Groningen. Voor gemeenten en voor haar burgers die om
welke redenen ook diep in de problemen zijn geraakt. Kijk maar naar wat we in de
hoofdstad en in de provincie, te midden van dakloosheid en werkloosheid, initiëren
en voor elkaar krijgen. We zijn betrokken bij lokale, kleinschalige projecten, die voor
cliënten en de leefomgeving een wereld van verschil maken.
Vaak zien we schrijnende situaties. En we vinden, echt waar, altijd een oplossing! Dat
komt omdat we niet afwachten, maar eropaf gaan en op cruciale momenten respectvol doorpakken. We bedenken creatieve oplossingen voor opvang, ondersteuning en
herstel. Dat doen we zo lokaal mogelijk en met zoveel mogelijk hulp van het sociale
netwerk. Waarbij we meteen inzetten op het versterken van het netwerk als waardevolle
support. Zo creëren we haalbare, duurzame oplossingen dichtbij. Dit maakt LIMOR tot
een effectieve samenwerkingspartner voor gemeenten: hun binding met de burgers blijft
en hulpverleningstrajecten zijn efficiënter en korter van aard.

Bij complexe problematiek en traumatische ervaringen
krijgen het zelfvertrouwen en het vertrouwen in
hulpverleners, een enorme deuk. Dus bouwen we
eerst aan dit vertrouwen en aan gelijkwaardigheid,
het contact van mens tot mens. Want al zijn wij de
professionals, cliënten zijn de experts van hun eigen
problematiek. Stap voor stap werken we aan het
hervinden van zelfrespect en motivatie en helpen
we cliënten hun complexe kluwen te ontrafelen tot
overzichtelijke deelprobleempjes. En dan liggen de
oplossingen om de hoek.

VERBORGEN DAKLOOSHEID

Groningen kent veel verborgen dakloosheid. Uit gesprekken met mensen die contact met ons opnemen,
blijkt dat veel dak- en thuislozen in huis worden
genomen door vrienden, kennissen of een familielid.
Vervolgens loopt dit vast en/of komen deze mensen
zelf in de problemen. Men kan de juiste hulp niet

vinden en als zij zelf een uitkering hebben, worden
zij hierop gekort. LIMOR heeft deze groep, die tussen
wal en schip valt, in beeld en werkt outreachend; we
gaan meteen op dergelijke situaties af en maken ons
hard voor een passende oplossing.

DAAROM SITUATIONELE OPLOSSINGEN

Vanuit onze samenwerking met diverse gemeenten
begrijpen we dat elke gemeente haar eigen problematiek kent en baat heeft bij situationele oplossingen,
zoals we dit noemen. Deze worden ontwikkeld vanuit
de specifieke situatie in een gemeente én onze,
door ons zelf ontwikkelde, methodiek: Situationele
Begeleiding. Wij spreken ook niet van zorgproducten
maar van zorgoplossingen. Samen met gemeenten en
andere lokale zorgpartners werken we, vanuit ieders
afzonderlijke mogelijkheden en verantwoordelijk
heden, aan één plan met hetzelfde doel.

ENKELE VOORBEELDEN

De behoefte van de gemeente én van de zorgvrager
en diens situatie en competenties vormen het uitgangs
punt voor het ontwikkelen van passende hulp. Zoals
vangnetvoorzieningen voor een specifieke doelgroep
(gezinnen of alleenstaande moeders); opvangtrajecten
voor jongeren; overgangsbegeleiding van detentie
naar re-integratie; beschermde woonvormen voor
verslaafde daklozen; intensieve begeleiding bij
hoarding; intensieve begeleiding thuis. Wij houden
de regie in de samenwerking met o.a. wijkteams,
gebiedsteams, gemeenten, GGZ, Reclassering,
verslavingszorg, wooncorporaties, politie, huisartsen,
buren en familie.

VANGNETVOORZIENING

Een vangnetvoorziening is een soort crisisopvang in de buurt, het dorp, de wijk
of de streek. Deze voorziening kan zowel kleinschalig (bv één appartement)
als grootschalig zijn; afhankelijk van de behoefte van de gemeente. Deze kan
hieraan haar eigen (doelgroep) invulling geven. Vanuit onze ervaring kunnen
we heel makkelijk in elke gemeente een lokale Vangnetvoorziening realiseren.
Vraag ons vooral naar de mogelijkheden.

HOUSING FIRST

In Finland heeft Housing First geleid tot een forse daling van het percentage
dakloosheid tot bijna 0%. In Nederland is LIMOR de specialist in Housing First.
Dit zorgconcept is bedoeld voor de groep zorg-mijdende, langdurig dak- en
thuislozen met meervoudige (psychische) problemen met vaak ook een verslaving. Housing First biedt een huis op naam van LIMOR, gecombineerd met
intensieve begeleiding, zorg en ondersteuning. We creëren laagdrempeligheid
door geen voorwaarden te stellen, zoals behandeling op psychiatrisch vlak of
voor de verslaving. De cliënt betaalt huur, accepteert begeleiding en voorkomt
overlast. Hij of zij bepaalt zelf het tempo en de aard van onze onvoorwaardelijke ondersteuning en krijgt de mogelijkheid om bij ‘succes’ de woning na een
jaar op diens naam te laten zetten.

FORENSISCHE ZORG

LIMOR kan cliënten die in aanraking komen met Justitie of ex-gedetineerden
in alle fasen van hun rehabilitatie ondersteunen. Of dit nu in een beschermde
woonvorm is, of door middel van intensieve begeleiding in hun eigen huis of
in een kleinschalige opvang. LIMOR kan alles bieden wat iemand nodig heeft
bij de transitie van detentie naar een eigen woonplek, waarbij de begeleiding
al in de penitentiaire inrichting kan starten.

HET IS
NIET ZO
INGEWIKKELD OM
DAKLOOS TE RAKEN

dus zijn we er liever vroeg bij om erger te voorkomen

IDEEËN DELEN?
SAMENWERKEN?
GRAAG!
Opvangen. Aanpakken. Loslaten. Wij weten
dat dit werkt en hoe het werkt. Ook in Groningen.
Kijk op limor.nl in welke gemeenten van uw regio
we actief zijn. Nieuwsgierig naar onze creatieve
oplossingen voor de problematiek waarmee uw
organisatie te maken heeft? Laten we afspreken
en kijken hoe we elkaar kunnen versterken. Vaak
is meer mogelijk dan gedacht. Neem contact op
met LIMOR in Groningen.

LIMOR Groningen
Hiddemaheerd 112
9737 KX Groningen
T 085 485 60 60
info@limor.nl
Actuele ontwikkelingen vind je op limor.nl
Volg ons op Twitter en Linkedin

