
Hulpverlening
                     bij u thuis

 volwassenen



Psychische klachten kunnen veel invloed hebben op uw leven. 
U kunt hierdoor bijvoorbeeld uw dagelijkse bezigheden, 
zoals werken of zorgen voor uw kinderen, niet meer goed 
uitvoeren. Het is belangrijk dat u op tijd hulp vraagt. 
Wij bieden hulp aan volwassenen die vastlopen of 
dreigen vast te lopen in het dagelijks leven of die 
een steuntje in de rug kunnen gebruiken.



Hulpaanbod Agathos 
De hulp die wij bieden heet intensieve 
ambulante hulpverlening. Dat betekent 
dat we u begeleiden bij situaties in het 
leven waar u moeilijkheden ervaart. Onze 
hulp sluit aan bij uw behoeften en uw mo-
gelijkheden en is gericht op samen naar 
oplossingen zoeken. Onze hulpverleners 
komen bij u thuis voor een intensief 
hulpverleningstraject. Als er meerdere 
hulpverleners bij uw situatie betrokken 
zijn dan zorgen onze medewerkers er-
voor dat dit goed verloopt. We noemen 
dat casusregie. Onze teams bestaan uit 
betrokken en professionele medewer-
kers. We starten de hulpverlening met 
een intakegesprek, waarin we samen met 
u kijken welke hulpverlening voor u het 
meest geschikt is. We reiken u handvat-
ten aan en helpen u met het aanleren van 
praktische vaardigheden. 

Hulp voor wie?
Agathos biedt hulpverlening aan 
volwassenen die: 
• een diagnose hebben zoals autisme, 

ADHD, depressie of angststoornis,
• een verstandelijke beperking hebben 

en ondersteuning nodig hebben bij het 
dagelijks leven,

• het moeilijk vinden om een sociaal 
netwerk op te kunnen bouwen,

• moeite hebben met zelfstandig wonen 
en alles wat daarbij komt kijken,

• hun financiële situatie niet onder 
 controle kunnen krijgen of houden,

• in hun naaste omgeving te maken 
 krijgen met dementie en hier mee 
 willen leren omgaan,
• mantelzorger zijn en hier ondersteuning 

bij wensen.

Aanmelden
Om hulpverlening van ons te krijgen, kunt 
u contact opnemen met het WMO loket 
in uw gemeente. U kunt hier een beschik-
king aanvragen om begeleiding van Aga-
thos te ontvangen.  Daarvoor is het nodig 
dat Agathos een contract heeft met uw 
gemeente. Op onze website vindt u een 
overzicht van gemeenten waar Agathos 
een contract mee heeft. Komt u er niet 
uit? Neem gerust contact met ons op.

Over Agathos Hulpverlening
Agathos is een reformatorische orga-
nisatie die intensieve ambulante hulp-
verlening biedt aan kinderen, jongeren, 
volwassenen en gezinnen. Vanuit een 
christelijke visie bieden wij zorg en hulp-
verlening aan iedereen met een hulp-
vraag die aansluit bij ons hulpaanbod, 
ongeacht de levensovertuiging.

Mensen uit uw netwerk kunnen een be-
langrijke rol spelen in het hulpverlenings-
proces. Wij vinden het van belang om ze 
te betrekken bij de hulpverlening. 



Wij werken graag samen met betrokken 
instanties of hulpverleners. Uiteraard hou-
den we ons daarbij aan de privacyregels.

Naast hulpverlening kunt u bij Agathos 
thuiszorg terecht voor hulp bij het huis-
houden, persoonlijke verzorging, verple-
ging en palliatieve zorg.

Locaties
Agathos heeft diverse locaties door het 
land verspreid. Op onze website vindt u 
het complete overzicht.

Agathos (hoofdkantoor)

Wormerhoek 14G
Postbus 151
2900 AD Capelle aan den IJssel
T (010) 26 40 777
E agathos@leliezorggroep.nl
W agathos-hulpverlening.nl
W leliezorggroep.nl

AGA 082-4
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Hulpverlening 
die bij ú past
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