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• Wat is Thuisbegeleiding?

• Visie 

• Voor wie staan we opgesteld?

• Wie zijn wij?

• Samenwerkende organisaties

• Financieringsstroom / indicatiestelling

Wat komt aan bod? 



• Organiseren van het dagelijkse leven en huishouden

• Ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden

• Ondersteunen van mantelzorg(-ers) en samenwerken met andere disciplines

• Integreren in en deelname aan de maatschappij

• Mensen terug zetten in hun eigen kracht

• Omgaan met:

• depressie, angsten of andere psychische/ psychiatrische problemen

• huishoudbudget en het op orde houden van de administratie

• een beperking, zoals niet aangeboren hersenletsel (NAH) en dementie

• ingrijpende veranderingen, zoals een scheiding

Wat is Thuisbegeleiding? 



Visie

De mens streeft naar behoud van regie. En kiest ondersteuning die nodig is 
om zelfredzaam te blijven. Mensen die de regie over hun leven deels of 
geheel zijn verloren hebben behoeften aan ondersteuning die die daarbij 
aansluit. Onze Thuisbegeleidsters ondersteunen hen hierbij samen met de 
mantelzorgers en vrijwilligers. We helpen bij het in stand houden en 
versterken van het netwerk. We werken daarbij vanuit een positieve kijk 
op de situatie. 



• Multi-problematiek

• Kinderen/opvoedkundig/video hometraining

• Ouderen/Dementie/NAH/video interactiebegeleiding

Voor wie?



• 1 team bestaande uit Thuisbegeleiders en Gezinsondersteuners

• Verdeeld over 2 regio’s:

• Helmond(Geldrop, Mierlo en Nuenen) 

• Peelgemeenten (Deurne, Asten, Someren, Gemert, Bakel en 
Laarbeek).

Wie zijn wij? 



• Gemeenten Consultatiebureaus

• Jeugdbescherming Brabant Wijkverpleegkundige/ Casemanagers

• ORO en MEE School

• Huisartsen Ziekenhuis

• GGZ GGD

• Politie/Wijkagent Novadic kentron

• Woningbouwverenigingen

Samenwerkende organisaties



• Aanvraag via de gemeente, WMO loket

• Huisarts

• Elkerliek ziekenhuis Zuigelingen afdeling

• Jeugdbescherming Brabant

Financieringsstroom/indicatiestelling





Over Savant Zorg

Professionele verzorging, 
verpleging, behandeling 

en begeleiding

Diensten voor 
wonen en welzijn

Thuis en in acht 
woonzorgcentra

Ruim 1600 medewerkers 
en vrijwilligers, 

in zelfstandige teams

8

Samenwerking met ziekenhuizen, 
gemeenten, opleidingsinstituten, 

woningbouwcorporaties

Regio Helmond 
en De Peel



Zorg thuis

Gespecialiseerde 
verpleging

Personenalarmering Huishoudelijke 
ondersteuning

Palliatieve zorg Casemanagement 
dementie

Verzorging en 
verpleging thuis



Wonen met zorg & service

Maaltijden

Dagactiviteiten

Eerstelijns verblijfWonen in een 
woonzorgcentrum



Wonen met verpleegzorg

Passiviteit dagelijks leven

Breinomgevingszorg

Verpleegzorg 
voor mensen 

met lichamelijke 
beperking

Verpleegzorg 
voor mensen met 

dementie



Bedankt,
zijn er nog 
vragen?


