Productinformatie volwassen burgers met doofblindheid

Begeleidersvoorziening
doofblinden
Hulpvraag van de burger
• Ondersteun mij bij mijn
zelfstandigheid.
• Begeleid mij bij het deelnemen aan
de maatschappij ter voorkoming van
sociaal isolement.
• Maak informatie die ik nodig heb
toegankelijk voor mij.

• De begeleider versterkt eigen kracht
en zelfregie bij de burger met
doofblindheid, ter bevordering van de
participatie.
• De begeleider stimuleert
verantwoordelijk gedrag.
• Jaarlijks wordt de begeleiding
geëvalueerd.

Globale aanpak vanuit Kentalis
De Begeleidersvoorziening werft
mensen die affiniteit hebben met
doofblindheid (begeleiders) en voorziet
deze begeleiders van scholing op het
gebied van doofblindheid. Hierdoor
zijn begeleiders in staat burgers met
doofblindheid te begeleiden.

In de training en coaching staat
empowerment centraal. Empowerment
is een methodiek waarbij uitgegaan
wordt van de kracht van de burger. Er
wordt een beroep gedaan op de eigen
verantwoordelijkheid. De begeleider sluit
aan bij de draagkracht en draaglast van
de burger.

De Begeleidersvoorziening inventariseert
de hulpvragen van de burger met
doofblindheid en zoekt een passende
begeleider in de eigen omgeving van
de burger met doofblindheid. Zo wordt
het eigen netwerk van de burger met
doofblindheid uitgebreid.

Inzet
• In opdracht van gemeente met
akkoord op voorgestelde uren.
• Bandbreedte: 4 – 10 uur per week.
De intensiteit van de begeleiding is
gemiddeld 4 uur per week.
• De doorlooptijd is langdurig.
• Plaats van levering: bij de burger thuis.

De ondersteuning die daarna wordt
geboden heeft een cyclisch karakter:
• In gesprek met de burger met
doofblindheid wordt allereerst een
juiste afstemming in de communicatie
gerealiseerd.
• De ondersteuningsbehoefte van de
burger wordt geïnventariseerd en er
worden afspraken gemaakt over de
begeleiding.
• De burger met doofblindheid heeft
eigen regie en bepaalt wanneer
en voor welke maatschappelijke
activiteiten de begeleider wordt
ingezet.

Doelgroep
Burgers met doofblindheid, die door
het verlies van de hoorfunctie en
visuele functies, zeer beperkt zijn om
te communiceren met anderen. Deze
beperkingen zijn vaak progressief
van aard; het zicht en gehoor nemen
steeds verder af. Het verwerven en
verwerken van informatie via gangbare
kanalen is voor hen niet of steeds
minder goed mogelijk. Door de
beperkingen nemen zij de omgeving
gefragmenteerd waar en is het voor
hen moeilijk overzicht en samenhang
te ontdekken in de maatschappij.
Hierdoor kunnen doofblinde mensen
niet vanzelfsprekend deelnemen aan
het maatschappelijk verkeer.

Resultaat voor de burger
De burger met doofblindheid is in staat
om op eigen kracht en met een bepaalde
mate van begeleiding en coaching zo
zelfstandig mogelijk te (blijven) wonen
en participeren in de maatschappij.
Resultaat voor de gemeente
De eigen kracht, zelfredzaamheid en
participatiemogelijkheden van de burger
met doofblindheid worden vergroot.
Hiermee wordt psychische problematiek
en sociaal isolement voorkomen. De
burger doet hierdoor geen (of minder)
beroep op gemeentelijke voorzieningen.

Deskundigheid die Kentalis biedt
Om deze gespecialiseerde begeleiding
te kunnen bieden, biedt de
Begeleidersvoorziening Doofblinden van
Kentalis scholing aan begeleiders. De
begeleider is een persoon die affiniteit
heeft met doofblindheid. Er worden geen
eisen gesteld aan de vooropleiding van de
begeleider. De begeleider moet in staat zijn
om op het gebied van communicatie optimaal
af te stemmen op de communicatievorm
en het taalniveau van de burger met
doofblindheid.
De scholing richt zich op de volgende
gebieden:
• Er is kennis nodig van doofblindheid en
de betekenis en impact hiervan op diverse
levensgebieden.
• Er is kennis nodig van diverse
communicatievormen (Vierhandengebaren,
Vingerspelling in hand en in de lucht,
Nederlandse Gebaren Taal (NGt),
Nederlands met Gebaren (NmG), Lorm
alfabet of Social Haptic Communication.
• Er is kennis nodig over empowerment.

Prestatievelden in de Wmo waaraan
invulling wordt gegeven
1. Bevorderen deelname aan het
maatschappelijk verkeer van mensen met
een beperking of een chronisch psychisch
probleem of psychisch-sociaal probleem.
2. Voorzieningen voor ouderen,
gehandicapten, chronische psychiatrische
patiënten en mensen met psychische of
psychologische problemen.
Bakens welzijn nieuwe stijl waaraan
invulling wordt gegeven
3. Gericht op de vraag achter de vraag.
4. Gebaseerd op de eigen kracht van de
burger.
5. Formeel en informeel in optimale
verhouding.
6. Integraal werken.
7. Niet vrijblijvend, maar resultaatgericht.

Samenwerking
met ketenpartners
Gemeenten, wijkorganisaties,
vrijwilligers, tolken.
De Begeleidersvoorziening
Doofblinden is een
samenwerkingsverband tussen
Koninklijke Kentalis en Stichting
Kalorama.

Neem contact met ons op
Kentalis Aanmelding heeft
verschillende vestigingen. Neem
contact op met een vestiging bij u in
de regio.
Groningen T 050 533 19 31;
E aanmeldinggroningen@kentalis.nl
Amsterdam T 020 617 18 14;
E aanmeldingamsterdam@kentalis.nl
Den Haag T 070 384 83 00;
E aanmeldingdenhaag@kentalis.nl
Utrecht T 030 275 33 33;
E aanmeldingutrecht@kentalis.nl
Eindhoven T 040 264 61 66;
E aanmeldingeindhoven@kentalis.nl
Sint-Michielsgestel T 073 558 87 55;
E aanmelding@kentalis.nl
Voor algemene informatie en
aanmelding kunt u tevens terecht op
www.kentalis.nl/gemeenten
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Kentalis is een landelijke organisatie, gespecialiseerd in diagnostiek, zorg en onderwijs aan
volwassenen en kinderen die moeite hebben met horen, spreken of taal.
Wij zetten ons met hart en ziel in voor mensen die doof, (ernstig) slechthorend of doofblind zijn,
een taalontwikkelingsstoornis hebben of een vorm van autisme met communicatieproblemen.

Als horen of communiceren niet vanzelfsprekend is

