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Gespecial iseerde thuisbegeleiding

Heeft u vragen of wilt u 
overleggen?

Neemt u dan contact op met de 

gespecialiseerd thuisbegeleider 

in uw gemeente:

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Liesbeth Jansen: 06 - 31 67 67 84

Jolanda Grandia: 06 - 31 67 68 54

Gemeente Vught

Carola Mooren: 06 - 52 60 94 93

Gemeente Meierijstad 

(Schijndel)

Natascha Kerkhoven

06 - 31 67 64 67

Gemeente Sint Michielsgestel

Berthie van der Zanden:

06 - 31 67 67 89

Ilona van den Berg:

06 - 55 40 69 32

Gemeente Boxtel 

Jaqueline Moonen

06 - 52 60 94 46

Mandy Voesenek:

06 - 52 60 92 71

CvTB ‘s-Hertogenbosch

Jolanda Grandia: 06 - 31 67 68 54

Per mail bereikbaar via: 

gtb@vivent.nl  

Meer informatie vindt u ook op 

onze website www.vivent.nl/

thuiszorg/thuis-zorg/gtb/
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Verbinding tussen de 
Wmo en participatiewet
De Gespecialiseerde 

Thuisbegeleiding (GTB) van 

Vivent verbindt de Wmo en 

participatiewet. Thuisbegeleiding 

past uitstekend in het 

overheidsbeleid. Team GTB gaat 

uit van het principe dat ieder 

individu in staat wordt gesteld 

om deel te nemen aan onze 

samenleving. Ieder op zijn eigen 

niveau. Mensen die dat niet 

zelfstandig kunnen, worden hierbij 

geholpen en gestimuleerd.

Het team GTB is er voor mensen 

die de regie op het dagelijks 

leven kwijt zijn. De thuisbegeleider 

pakt samen met de cliënt de 

problemen aan en maakt situaties 

leefbaar. Vaak kan dat met tijdelijke 

trajecten. Soms is langdurige 

ondersteuning nodig.

Het team GTB  
De medewerkers van het team 

GTB hebben relevante opleidingen 

en werkervaring. 

Ze zijn aanvullend geschoold in de 

onderstaande aandachtsgebieden:

•Psychosociale problemen

• Psychiatrie

• Licht verstandelijke beperking

• Psychogeriatrie

• Dementie op jonge leeftijd

Team GTB werkt niet vanuit 

een kantoor, maar werkt bij de 

cliënten thuis. Een thuisbegeleider 

gaat erop af  en werkt achter 

de voordeur. Het lukt de 

thuisbegeleiders van Vivent 

contact te krijgen met cliënten 

en binnen te komen waar andere 

hulpverleners dat niet kunnen.

De thuisbegeleiders zijn flexibel 

qua werktijden. Samen met de 

cliënt werken ze aan een betere en 

stabiele thuissituatie. De insteek is 

daarbij meestal praktisch.

 

Voor wie?
Het doel van thuisbegeleiding 

is structuur aanbrengen in 

het dagelijks leven waardoor 

problemen verminderen. Het 

team GTB is in te zetten voor 

(kwetsbare) personen die de regie 

over hun dagelijks leven kwijt zijn 

en deze problemen niet meer op 

eigen kracht kunnen oplossen. 

Denkt u bijvoorbeeld aan;

• mensen met psychiatrische of  

verslavingsproblemen

• mensen met psychosociale 

problemen

• mensen met een verstandelijke 

beperking

• mantelzorgers die overbelast 

raken

• mensen met dementie en hun 

omgeving

Meestal betreft het een combinatie 

van problemen, dus meervoudige 

complexe problematiek. Daarnaast 

helpt team GTB mensen die door 

een ingrijpende situatie tijdelijk 

extra kwetsbaar zijn, bijvoorbeeld:

• als zij na een opname in een 

GGZ-kliniek of  verpleeghuis weer 

thuis gaan wonen

• als zij een ernstige ziekte of  

burn-out hebben (gehad).

54



Gespecial iseerde thuisbegeleiding

Verder kan het team GTB ingezet 

worden als de problemen in een 

huishouden niet goed te duiden 

zijn. Dan kan thuisbegeleiding 

gericht zijn op het verhelderen 

van de vraag en het, waar 

nodig, inschakelen van andere 

hulpverleners. 

De thuisbegeleiders hebben altijd 

als doel het terugbrengen en 

handhaven van de stabiliteit in het 

leven van het gezin of  het individu.

Wanneer? 
Thuisbegeleiding als schakel in 
de hulpverlening
De thuisbegeleiders bieden 

praktische en psychosociale 

begeleiding aan huis en kunnen 

daarmee allerlei vragen en 

problemen oplossen. 

Ze werken samen met andere 

hulpverleners en verwijzen waar 

nodig door.

Wat maakt 
thuisbegeleiding een 
succes?

Bij mensen thuis
Team GTB kijkt met de cliënt welke 

begeleiding op welk moment nodig 

is. Omdat de thuisbegeleider 

letterlijk en figuurlijk binnenkomt, 

voelt het veilig en dichtbij. Deze 

legt persoonlijk contact, ook 

wanneer dit ingewikkeld is voor 

de cliënt. De thuisbegeleider 

signaleert wat het eigenlijke 

probleem is, ook als het gaat om 

problemen die niet altijd zichtbaar 

zijn.

Praktische vaardigheden
Door voorbeeldgedrag, oefenen en 

er samen op afgaan, leert een cliënt 

weer zelfstandig functioneren. 

'Met deze praktische 
aanpak kom ik stap 
voor stap verder.'
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'Ik heb meer rust, want 
de basisdingen zijn 
weer geregeld.'
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Over Vivent
Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Met onze 

expertise bieden we bij u thuis en vanuit onze woonzorgcentra de beste 

zorg. Elke dag opnieuw zijn we geïnteresseerd in hoe het met u gaat, 

wat u wilt en wat er mogelijk is. Overleg tussen onze professionals en u 

is de basis voor goede zorg. U beslist zelf  hoe u uw zorg wilt invullen. Wij 

hebben de mensen, de kennis, de ervaring en de technologie in huis om 

u te helpen het beste uit uw dag te halen. Samen met u beleven we mooie 

momenten.

Vivent is werkzaam in de gemeenten Boxtel, ‘s-Hertogenbosch, 

Meierijstad, Sint-Michielsgestel, Vught en Heusden. Bij Vivent werken 

bijna 1500 medewerkers en ruim 800 vrijwilligers.



Heeft u vragen 
over gespecialiseerde
thuisbegeleiding?

Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen

T 088 - 163 70 00
E gtb@vivent.nl

www.vivent.nl
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Volg ons:

https://www.facebook.com/viventzorg/
https://nl.linkedin.com/company/vivent
https://www.youtube.com/watch?v=UnHsuk9yYjU

