Cliëntfolder Levensloopaanpak
Wat is de Levensloopaanpak?
Met de Levensloopaanpak wordt langdurige zorg en ondersteuning geboden aan personen die hulp
nodig hebben omdat zij gevaarlijk gedrag vertonen of hebben vertoond door bijvoorbeeld
psychische problemen, een verslaving of een verstandelijke beperking.
Wat betekent dit voor mij?
-

-

Je krijgt een levensloopcasemanager toegewezen: een vertrouwd gezicht, jouw 1e
aanspreekpunt.
Je krijgt een plan waarin acties staan zodat je weer zoveel als mogelijk op je eigen benen
kan staan. Denk hierbij aan behandeling, wonen, werken, financiën en je sociale netwerk.
Het plan wordt samen met jou en belangrijke betrokken mensen gemaakt.
Mocht het een keer minder goed gaan, dan kan het zijn dat je tijdelijk opgenomen wordt.
Dit doen we zoveel mogelijk in overleg met jou.
We blijven je ondersteunen totdat je minimaal 2 jaar stabiel bent. Dit kan een lange
periode zijn, maar we blijven bij je totdat je weer zoveel als mogelijk op je eigen benen
kan staan.

Hoe verloopt het traject (dit kan per regio verschillen)?
Je wordt aangemeld bij het Zorg & Veiligheidshuis.
Tijdens het aanmeldoverleg wordt besloten of je wel of niet in de Levensloopaanpak wordt
opgenomen.
o Ja à je krijgt een levensloopcasemanager toegewezen
o Nee à we gaan nog eerst andere zaken proberen
Bij je huisarts wordt een verwijzing geregeld, dit is nodig om de zorg op te starten.
De levensloopcasemanager zal samen met jou en met andere partijen een uitgebreid plan
opstellen (dit noemen we een integraal trajectplan). In dat plan is aangegeven wat jouw
doelen op korte en lange termijn zijn en wat we moeten doen om deze doelen te behalen.
Samen met de levensloopcasemanager werk jij aan je doelen. We kijken twee keer per jaar
of dit plan nog past bij jou en je situatie.
Wanneer het minimaal 2 jaar goed met je gaat, stopt dit traject. Uiteraard kijken we nog of
je op onderdelen wat ondersteuning nodig hebt.
Wie zijn allemaal betrokken bij mijn traject?
Er zijn verschillende organisaties betrokken bij jouw traject. Dit kan per persoon verschillen;
bijvoorbeeld mensen van de gemeente, die jou begeleiden met wonen, andere behandelaren,
politie of reclassering. We willen ook graag familie of andere naasten van jou hierbij betrekken. Wie
er precies betrokken is kan verschillen, je levensloopcasemanager kan je vertellen wie er allemaal
helpen. Hij of zij is degene die betrokken is en blijft zodat er altijd een herkenbaar gezicht is.

