
Humanitas Onder Dak
• Maatschappelijke Opvang

• Wonen

• Maatschappelijk Herstel

088 - 1198 820
www.humanitasonderdak.nl

Wil je uit de sleur van thuis?

Wil je een kleine 
 vergoeding ontvangen?

Wil je een zinvolle invulling     
geven aan de dagen?

        Heb je weer behoefte 
om structuur aan je dag 

te geven?

Ben je je sociale contacten kwijtgeraakt?

We zijn er  
  voor je...

Waar ménsen tellen.



Martin

Contact

Stafbureau
Het stafbureau van Humanitas Onder Dak 
begeleidt de plaatsing en de zorg van mensen 
die de hulp van onze organisatie nodig hebben.  

Je kunt ons direct bellen tijdens kantooruren:
088 - 1198 820

Kansentraject ‘t Dammetje, stad Groningen 
088 - 1198 860

Dagbesteding Sappemeer
088 - 1198 862

“Ik ben door een taakstraf bij Humanitas Onder Dak Groningen 

(HODG) terecht gekomen. Na een 25 jarig verslavingsprobleem was ik 

ondertussen al bezig om dat te bestrijden. Ik zat in een begeleid  

Woon & Werk traject van VNN en had een tijdsbesteding nodig. 

Want teveel vrije tijd is niet zo goed voor mij.

HODG bood mij de kans om weer wat te kunnen betekenen voor  

de maatschappij. Ook boden ze mij altijd een luisterend oor en  

dat was ook wel fijn, want je loopt altijd tegen onverwachte dingen aan. 

Het verliep natuurlijk niet altijd vlekkeloos, maar ze hebben me altijd 

door dik en dun gesteund en dat heeft me ook weer  

meer zelfvertrouwen gegeven.

  We zijn nu bijna 7 jaar verder en ik heb mijn leven  

  weer helemaal op orde, mede dankzij  

    Humanitas Onder Dak Groningen ”



Maatschappelijk Herstel 
stad Groningen
• Deelnemers met de indicatie groepsgerichte ondersteuning 
 Laagdrempelig en toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk 
 te laten participeren in de samenleving.
 Gericht op mensen met een psychiatrische aandoening/beperking 
 en/of met een verstandelijke beperking.
• Deelnemers vanuit een participatiebaan
 Laagdrempelig en toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk 
 te laten participeren in de samenleving.
• Deelnemers met opgelegde justitiële werkstraf 
 

Wonen 
stad Groningen
• Individuele ondersteuning  
 Ambulante woonbegeleiding bij het bevorderen van  
 zelfredzaamheid en participatie in de samenleving. 
 Gericht op mensen met een psychiatrische aandoening/
 beperking en/of met een verstandelijke beperking.

Maatschappelijk Herstel 
Hoogezand - Sappemeer - Slochteren - Menterwolde
• Dagbesteding Sappemeer 
 Laagdrempelig en toegankelijk, om mensen weer zo snel mogelijk 
 te laten participeren in de samenleving.

Wonen 
Hoogezand - Sappemeer - Slochteren - Menterwolde
• Individuele begeleiding
 Ambulante woonbegeleiding bij het bevorderen van  
 zelfredzaamheid en participatie in de samenleving.

088 - 1198 820
Humanitas Onder Dak



Humanitas Onder Dak
Humanitas Onder Dak (HOD) is een organisatie die hulp biedt  
aan jongeren en volwassenen als zij de aansluiting bij de samenleving  
zijn kwijtgeraakt of dreigen kwijt te raken. HOD geeft deze mensen 
vraaggerichte begeleiding vanuit de humanistische grondwaarden 
gelijkwaardigheid, eigen verantwoordelijkheid, eigen regie en eigen 
kracht, zodat zij weer volwaardig kunnen participeren in de samenleving.

Krachtwerk
Humanitas onder Dak werkt met de krachtgerichtebasismethodiek; 
Krachtwerk. Deze methodiek gaat uit van de eigen kracht en keuzes  
van de cliënt. Er wordt samen met de cliënt gezocht naar hulpbronnen 
die hem in staat stellen om een waardevol en zinvol leven te leiden.

Aanmelding
Een aanmelding bij Humanitas Onder Dak kan door een wijkteam of  
een andere hulpverlenende instantie worden gedaan. Na de aanmelding 
volgt er een intake, waarin de doelen worden vastgesteld.
Humanitas Onder Dak kan snel passende ondersteuning bieden en  
werkt nauw samen met andere organisaties, zoals verslavingszorg,  
ggz instellingen en financiële hulpverlening, om zo optimaal mogelijk 
aan te sluiten bij de hulpvraag.

Voor aanmeldingen en meer informatie:
www.humanitasonderdak.nl/professionals


