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Wij bieden ondersteuning op het gebied van wonen, werken en leven, aan jongeren 

en jongvolwassenen met een ‘stempel’ en hun ouders. Ons specialisme ligt bij (SG)LVB, 

ASS, PDD-nos, AD(H)D, ODD en/of in combinatie met hechtingsproblematiek.

Onze werkwijze kenmerkt zich door een no nonsense houding, een natuurlijke klik 

met gediagnosticeerde jongeren en ervaring met gedragsproblematiek.Wij vinden dat 

iedereen recht heeft op een zo zelfstandig mogelijk leven, 
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Wat kunnen 
wij voor jou 
betekenen?

Neem vrijblijvend 
contact op:
    06 115 159 57omdat het kan!
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Zij hebben vooral door hun stempel een jarenlange 

geschiedenis met hulpverlening, welke niet altijd 

even positief verlopen is. Hierdoor is er weinig ver-

trouwen in hulpinstanties en heeft men een aversie 

tegen begrippen als “begeleiding”,  “cliënt” of “in-

stellingen”. Zij ontkennen vaak ook de problemen, 

omdat ze normaal willen zijn.

In de praktijk blijkt echter dat zelfstandigheid voor 

deze jongeren niet altijd vanzelfsprekend is. Ze 

worden geconfronteerd met eisen waaraan ze niet  

kunnen (blijven) voldoen. Ze worden verplicht zich 

te schikken in een maatschappij die voor ons al 

ingewikkeld is. Ze begrijpen vaak niet goed wat 

er precies van ze verwacht wordt en slaan op de 

vlucht. Het gevolg is dat zij zich gaan terug trekken 

of zich juist hevig gaan verzetten tegen alle vormen 

van hulp die zij aangeboden krijgen. Onze kracht is 

het doorbreken van deze patronen, om vervolgens 

samen op zoek te gaan naar een gewenste richting.

 06 115 159 57

CasesToCare zet zich in voor jongeren en jongvolwassenen  
met een ‘stempel’, een afstand tot de maatschappij en een  

weerstand tegen hiërarchische zorgorganisaties.

Wil je weten wat CasesToCare voor jou kan betekenen? 
Bekijk www.casestocare.nl of neem vrijblijvend contact op via 06 115 159 57.


