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Voor wie?

Alle jongeren en volwassenen met een hulpvraag kunnen zorg inkopen bij Step Up Now. Meestal ligt 
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek ten grondslag aan de 
hulpvraag. Omdat het leveren van maatwerk ons uitgangspunt is, kijken wij goed naar de individu, 
hulpvraag en ons eigen aanbod. Bij een goede match kan een jongere of volwassene instromen in één 
van onze vier woonvormen. Een geldige indicatie vanuit de jeugdwet, WMO of WLZ is hierbij van 
belang.

Missie: De missie van Step Up Now is om maatwerk te leveren, met als doel de 
ontwikkelingskansen te vergroten en een veilige plek te bieden voor jongeren en 
volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. 
Wij streven naar maatwerk door de samenwerking te zoeken, oplossing- en doelgericht te 
werken en de cliënt zoveel mogelijk in zijn of haar eigen kracht te zetten.

Step Up Now biedt begeleiding aan 
jongeren en volwassenen die zelfstandig 

willen gaan wonen, maar die dit niet (geheel) 
op eigen kracht kunnen bereiken. Onze 

organisatie richt zich op de ontwikkeling van 
sociale, emotionele en praktische vaardigheden die 

nodig zijn voor een zelfstandig bestaan in de 
maatschappij. Step Up Now biedt deze begeleiding 

vanuit vier verschillende woonvormen, te weten 
modulair beschermd wonen, kamertraining, 

zelfstandigheidtraining en ambulante begeleiding. 

Perspectief en traject

Tijdens de begeleiding ontwikkelen de jongeren en volwassenen competenties en vaardigheden die 
zij nodig hebben om een zo zelfstandig mogelijk leven te leiden. Door competentiegericht te werken 
probeert Step Up Now alle vaardigheden, kwaliteiten en hulpvragen goed in kaart te brengen en te 
faciliteren. Hierbij zijn haalbare doelen, resultaatgericht werken maar ook stabiliseren erg 
belangrijk. Het einddoel is altijd afschalen in zorg waar mogelijk door competenties en 
vaardigheden steeds verder uit te breiden. Dit allemaal afgestemd op de individu en in 
samenwerken met verwijzers, behandelaren en externe partijen
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Kamertraining

De kamertraining is een training gericht  op 
het aanleren van basisvaardigheden die 
nodig zijn om zelfstandig te kunnen wonen 
en leven op een eigen kamer. Cliënten 
werken aan competenties en de 
vaardigheden die nodig zijn om de 
vervolgstap naar zelfstandigheidstraining te 
maken. Op werkdagen worden er 
groepsdiensten aangeboden van 15.00 tot 
21.00 uur om naast individuele  begeleiding 
aan de basisvaardigheden in een groep en in 
contact met anderen te werken.

Zelfstandigheidstraining

De zelfstandigheidstraining is een training die gericht is op het uitbreiden van de vaardigheden en 
competenties die nodig zijn om nog meer zelfstandig te functioneren. De zelfstandigheidstraining 
is een flinke stap hoger en verder. Bij de start van de zelfstandigheidstraining beschikt de cliënt 
dan ook ten minste al over een aantal basis vaardigheden. Er kan geen aanspraak meer gedaan 
worden op de groepsbegeleiding- en diensten.

Ambulante begeleiding

De ambulante cliënt beschikt meestal over de meeste competenties die nodig zijn om zelfstandig 
te wonen. De competenties kunnen nog verbeteren of er is begeleiding nodig om de al opgedane 
competenties te behouden. In het laatste geval kan er gesproken worden over stabilisatie van 
vaardigheden. De persoonlijk begeleider komt bij de cliënt thuis op bezoek voor 
begeleidingsmomenten

Begeleidingsvormen en aanbod

Modulair beschermd wonen Step Up Now heeft op verschillende locaties een modulair 
beschermde woonvorm waarbij cliënten dagelijks een beroep kunnen doen op de aanwezige 
groepsbegeleiding. Daarnaast werken cliënten aan individuele doelen en competenties met een 
persoonlijk begeleider. Onze locaties bieden cameratoezicht en een 24-uurs 
bereikbaarheidsdienst service. Wanneer 24-uur nabijheid niet meer noodzakelijk is, wordt de
overstap naar kamertraining gemaakt.


