
Opvoedondersteuning

Casemanagement

Hoarding/ verzameldwang

Complexe echtscheiding

Gezinsondersteuning

Begeleide omgang

Financiële problemen

Wij worden ingeschakeld bij het verminderen of oplossen van sociale, opvoedkundige of psychische

problemen. Bijvoorbeeld bij problemen gerelateerd aan een van de onderstaande voorbeelden.

Regio Berg en Dal, Heumen en
Mook/ Middelaar

GrandCare is een daadkrachtige organisatie die zich sinds 2009 inzet voor mensen met

enkelvoudige of meervoudige problematiek. Onze professionals bieden (specialistische)

begeleiding in de thuissituatie. Daarnaast heeft GrandCare in Nijmegen een locatie gericht

op logeeropvang.

GrandCare ziet de samenleving als een geheel van onlosmakelijk met elkaar verbonden individuen

die elkaar op allerlei manieren beïnvloeden. Als we iets willen verbeteren, moeten we het met

elkaar doen, juist ook door familie, vrienden en hulpverleners in de buurt daarbij te betrekken.  We

vinden dat mensen zo veel mogelijk ruimte moeten krijgen om zichzelf te zijn, liefst in hun eigen

omgeving.

GrandCare

met en voor jou

Vormen van hulpverlening

Dominique, 
meewerkend coördinator 

Ons team ambulante begeleiders

Didi Kim Anja Marieke Vieve



Regio Centraal Gelderland

Regio Nijmegen

Regio Noord-Limburg

Regio Midden-Limburg-

Regio Rivierenland

GrandCare is gecontracteerd als aanbieder

voor de Wet Maatschappelijke

Ondersteuning en de Jeugdwet in: 

       Oost

Wil je meer weten over de mogelijkheden, dan kan

je rechtstreeks contact met ons opnemen. 

GrandCare, hoofdkantoor

Kerkenbos 1103B

6546 BC Nijmegen

T 025 3573 468

E info@grandcare.nl

I www.grandcare.nl

Contact

Inzetbaar buiten reguliere
werktijden

Generalistisch werken

Werken vanuit kracht van 
de professional

Snel inzetbaar

Kwaliteit in zorg

Samen met cliënten en
zorgverleners

voordelenAlle 

op een rijtje

Wij bieden hulpverlening aan zowel kinderen (van 0 - 18

jaar) als aan jongeren, volwassenen en ouderen. Ook

multiproblem gezinnen, mensen met een licht

verstandelijke beperking,  psychische problemen of

chronische klachten en of ziekte kunnen wij begeleiden.

Wij ondersteunen o.a. door het aanbrengen van meer

structuur in de dag, het creëren van een stabiele en

positieve opvoedingsomgeving en het bieden van prak-

tische, emotionele en psychosociale ondersteuning. Hier-

door verbeteren wij de leefsituatie en voorkomen zaken 

als een sociaal isolement of vervuiling en verwaarlozing. 

Onze begeleiders hebben brede kennis en ervaring, o.a.

van ontwikkelings- & adolescentiepsychologie, ervaring op

het gebied van emoties bij kinderen,  taalontwikkelings-

stoornis, kindercoaching, hoog gevoeligheid en

opvoedvragen. 

Ook problemen gerelateerd aan ouderdom, psychologie

van volwassenen, gedragsproblematiek, hoog gevoelig-

heid bij volwassenen en gebarentaal of begeleiding bij

laatste levensfase zijn voorbeelden waarbij wij kunnen

ondersteunen.

Samen met onze cliënten en professionele en informele

partners kijken we naar de behoefte(n) en zoeken daar de

beste ondersteuning bij.

www.grandcare.nl

Demy Sonja Rosanne Henk Ineke

Ons team ambulante begeleiders Femke


