‘We laten je niet wachten’
‘Maatwerk’
‘Altijd bereikbaar’
‘Een aanspreekpunt’
‘Duidelijke taal’

Eric

‘Samenwerking met andere professionals’
‘Nazorg’

Nathalie
Vooruit & Co
Cassedonk 19
6218 GL Maastricht

Jos

Eric Godding		

06-18078723

Nathalie Konings

06-51231133

Jos van Hooff		

06-34372560

info@vooruitenco.nl

www.vooruitenco.nl

Jouw welzijn, onze zorg!

Jouw welzijn, onze zorg!
HELP!
Er kan een moment in je leven komen dat alles tegenzit.
Maar dan ook écht alles. Hoe je ook je best doet (of hebt
gedaan), het wil maar niet lukken om er weer bovenop te komen. Steeds word je teruggeworpen. Diep van binnen weet
je dat er vast ergens een uitweg zal zijn, maar in de huidige
omstandigheden is het voor jou heel moeilijk om daarin nog
te durven geloven. Op dat moment is professionele hulp gewenst, zo niet noodzakelijk. Vooruit & Co biedt die hulp.
EEN GREEP UIT ONS AANBOD
• Training naar zelfstandigheid, bevorderen
zelfredzaamheid
• Begeleiding naar zelfstandig wonen
• Begeleiding naar bewindvoering, schuldsanering en
hulp bij budgettering
• Begeleiding naar werk en dagbesteding
• Structuur in je leven brengen, een dagritme
opbouwen
• Weerbaarheidstraining, sociale-vaardigheidstraining,
agressie-regulatietraining
• Hulp bij verslaving
• Hulp bij autisme, LVG en ADHD
• Hulp bij het opbouwen van een sociaal netwerk

DE BALANS IS VERSTOORD
Bij Vooruit & Co helpen we mensen die om verschillende redenen of omstandigheden persoonlijk en/of maatschappelijk
in de knel zitten. De balans in hun leven is verstoord. En niet
zo’n klein beetje!
Het verlies van een dierbaar persoon, het gevoel hebben er
helemaal doorheen te zitten als gevolg van een burn-out,
problemen als gevolg van een (v)echtscheiding, ontslagen
worden en niet bij machte zijn om een nieuwe werkplek te
vinden, onzekerheid over de toekomst, oplopende schulden
of financieel helemaal aan de grond zitten.

Ook andere omstandigheden kunnen een rol spelen: problemen in het gezin op het gebied van opgroeien en opvoeden,
niet (meer) kunnen omgaan met gedragsproblemen, autisme
en ADHD, verslavingsproblematiek, psychische problemen,
agressie, (huiselijk) geweld, overgevoelig zijn voor kritiek,
moeite hebben met gezag, een gebrek aan zelfvertrouwen,
faalangst, niet meer kunnen leven volgens een vast dagritme,
het huishouden dat een puinhoop is, vrienden en bekenden
die zich afkeren waardoor je nóg meer het gevoel hebt gekregen dat je er alleen voor staat.

HULP DIE BIJ JOU PAST
Afhankelijk van de aard en ernst van het probleem en de situatie gaan wij samen met jou bekijken welke ondersteuning
het beste bij je past. De hulp varieert van het voeren van een
persoonlijk gesprek tot begeleiding en ondersteuning in de
thuissituatie, van het bieden van trainingen en cursussen op
het gebied van weerbaarheid, zelfvertrouwen en het leren
omgaan met teleurstellingen, boosheid of agressie tot hulp
bij het uitvoeren van praktische zaken zoals het invullen van
documenten en formulieren die je nodig hebt bij allerlei instanties. Bijvoorbeeld de gemeente, het UWV of de Kredietbank. Indien gewenst gaan wij met je mee, zodat we gezamenlijk kunnen luisteren wat men voor je kan doen.

Vooruit & Co is op diverse maatschappelijke terreinen actief,
vanaf jeugdhulpverlening tot senioren- en ouderenwelzijn.
Vooruit & Co verleent diensten aan uitkeringsgerechtigden,
deelnemers participatiewet, PGB-houders en aan particulieren. Voor maatschappelijke instellingen zijn wij inzetbaar in
een onderaannemerschap.

FINANCIERING
In Nederland is het zo geregeld dat bepaalde vormen
van hulp vergoed worden. Bijvoorbeeld door de zorgverzekeraar, of de gemeente waarin je woont in het
kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Wij
kunnen jou ook helpen met de aanvraag en het invullen
van de benodigde formulieren. Financiering op basis
van een persoonsgebonden budget (PGB) of uit eigen
middelen is mogelijk.
INFORMATIE
Wil je meer informatie over ons, de hulp die wij bieden
en de wijze waarop wij dat doen? Neem dan contact
met ons op! Dat kan telefonisch, per e-mail, per sms of
what’s app.
Ook kun je het contactformulier op onze website invullen, www.vooruitenco.nl, wij nemen dan contact met
jou op.

