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Project PRO:
PRO biedt intensieve ondersteuning binnen een orthopedagogische behandelcontext. Doel is om het gewone leven te
laten ervaren door het opbouwen en onderhouden van een onvoorwaardelijke ondersteuningsrelatie en het creëren van
een betekenisvolle invulling van het dagelijks leven.

Doelgroep
PRO richt zich op mensen met een licht verstandelijke beperking die in een uitzichtloze situatie verblijven, als gevolg van
herhaalde uitstoting in reactie op extreem acting out gedrag, met name jegens begeleiders. Bij deze cliënten is er sprake
van een combinatie van het opgroeien in een onveilige omgeving, een late onderkenning van de LVB, bij overdrachten
verloren gegane informatie, bijkomende gedrags- en/of psychiatrische stoornissen en het ontbreken van adequate
hulpverlening. De hulpverleningsgeschiedenis kenmerkt zich door een reeks van overplaatsingen als antwoord op
ernstige agressie incidenten. Begeleiders houden het vaak niet lang vol. Bij deze doelgroep ontbreekt het perspectief op
een langdurige woonplek.

Intensieve behandelgroepen:
Op de groepen met intensieve behandeling werken we graag op projectbasis. Wij leveren dan de medewerker die precies
past in het gat dat (tijdelijk) is gevallen op de werkvloer. Is de vraag naar organisatorische kwaliteiten, dan selecteren wij
een medewerker met ruime ervaring, affiniteit met de doelgroep en de kwaliteit om mee te denken op organisatorisch
vlak.

Intensieve zorg:
Volledige overname van adl-taken, het werken met tilliften of speciale voedingsschema’s.

Identiteitsgebonden zorg:
Een aantal van onze opdrachtgevers leveren identiteitsgebonden zorg. Cleine Coaching en Begeleiding laat zien extra
aandacht te hebben voor een passende match en levert ervaren mensen die op een respectvolle manier omgaan met de
identiteit en cultuur binnen de organisatie.

Doelgroep:
1 op 1 begeleiding bij vastgelopen casuïstiek. De intensieve begeleidingsgroepen met mensen met een licht
verstandelijke beperking (LVB), moeilijk verstaanbaar gedrag (MVG) of ernstig meervoudige beperking(EMB).

Complexe PGB zorg
In sommige gevallen kan het voorkomen dat een zorgvraag niet overeenkomt met het reguliere zorgaanbod. Het betreft
hier cliënten die tussen wal en schip dreigen te vallen. We richten ons op de zwaardere zorgvragen met een WLZ
indicatie. In sommige gevallen ook bekostigd vanuit de WMO. Het begeleiden in een thuissituatie vraagt om een nog
meer zorgvuldige match. De spreekwoordelijke “klik” moet er niet alleen zijn met de zorgvrager, maar ook met ouders,
gezinsleden en soms zelfs met de aanwezige hond of kat. We geloven dat wanneer de “klik” er is met de zorgvrager en
het systeem, iedereen daar bij gebaat is. We richten ons hierin op een lange termijn relatie. Ook denken we na de
bemiddeling vanuit onze eigen expertise inhoudelijk mee met de casus, indien gewenst.

Doelgroep
Sterk uiteenlopende zorgvragen. Ziektebeelden die we momenteel bedienen zijn foetaal alcohol syndroom, Multi
complexe Development Disorder (McDD, autisme angst en wanen), klassiek autisme, LVB autisme en PTSS.
In principe zijn alle complexe zorgvragen met een PGB budget. Staat uw vraag er niet bij? Neem gerust vrijblijvend
contact met ons op om te kijken wat we voor u kunnen betekenen.

Ondersteuning CCE trajecten
Het centrum voor consultatie en expertise kan om hulp gevraagd worden bij vastgelopen casuïstiek. Zij opereren
landelijk en worden vergoed door het zorgkantoor. Ze brengen in een CCE traject de hulpvraag in kaart en kijken met
de organisatie wat er nodig is om uit de vastgelopen situatie te komen. De afgelopen jaren heeft Cleine Coaching en
Begeleiding op diverse vlakken een dergelijk traject mogen ondersteunen. Bijvoorbeeld door het tijdelijk opschalen van
het team met specifieke kennis en ervaring of het geven van een coaching on the job.
Onze medewerkers hebben tenminste niveau 4 en 3 jaar relevante werkervaring. Bij een opdracht selecteren we enkel de
mensen die 100% matchen met de zorgvraag. Hebben we geen geschikte kandidaat, dan zeggen we dat ook gewoon.
Is uw interesse gewekt? Neem vrijblijvend contact met ons op via 0570-763009 of info@cleinecoaching.nl We denken
graag met u mee!
Hartelijke groet,
Team Cleine Coaching en Begeleiding
Kim Boer, Koen Grosheide, Adriana Stan, Marnix Cleine
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Contactgegevens Cleine Coaching en Begeleiding
0570-763009 via keuzemenu 24/7 bereikbaar
Rooster@cleinecoaching.nl
Voor alle dienstaanvragen, doorgeven van wijzigingen (Kim en Koen)
Info@cleinecoaching.nl
Voor al uw algemene vragen (Marnix)
facturen@cleinecoaching.nl
Voor alle financiële vragen (Adriana)
Munsterstraat 2F
7418 EV, Deventer
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