
Trainingshuis Amarant
informatie voor verwijzers

Zo 
zelfstandig 
mogelijk



Trainingshuis

Een eigen plek binnen de maatschappij, met een fijn sociaal leven 

en een leuke baan. Dat wil toch iedereen? Het Trainingshuis 

van Amarant behandelt en begeleidt jongeren met een lichte 

verstandelijke beperking en complex gedrag op weg naar (zoveel 

mogelijk) zelfstandigheid.

Doelgroep
Het Trainingshuis is bedoeld voor 
gemotiveerde jongeren (16-23 jaar): 
 ̵ met een LVB in combinatie met andere 

problematieken (LVB-complex); 
 ̵ en een zelfstandigheidsvraag.



Zo zelfstandig mogelijk 
In het Trainingshuis staan de mogelijkheden van de jongeren centraal. We kijken samen naar wat 
er nodig is om jongeren sociaal en praktisch voldoende zelfredzaam te maken, zodat zij straks zo 
zelfstandig mogelijk een bestaan kunnen opbouwen. 
Het verblijf binnen het Trainingshuis duurt anderhalf tot twee jaar. Het traject is verdeeld in drie fases, 
waarbij de zelfstandigheid toeneemt en de behandeling steeds verder wordt afgebouwd. In elke fase 
stelt de jongere individuele doelen vast. Denk aan praktische zaken zoals koken en wassen, maar ook 
maatschappelijke thema’s zoals alcohol & drugs, seksualiteit en sociaal-emotionele ontwikkeling.  De 
jongeren verblijven in een eigen kamer of in een appartement, afhankelijk van de fase waarin ze zich 
bevinden.

Behandeling
Het Trainingshuis van Amarant biedt 24-uurs behandeling. De behandeling is gericht op het versterken 
van de sociaal-emotionele ontwikkeling en het vergroten van de zelfredzaamheid. Behandelen doen 
we op maat. Wanneer er meer specialistische behandeling nodig is, zijn er diverse modules die ingezet 
kunnen worden afhankelijk van de indicatie van de cliënt. Voorbeelden hiervan zijn psychomotorische 
therapie (PMT), traumatherapie en systeemtherapie.

Onze locaties 
De Trainingshuizen zijn gericht op de deelname aan de samenleving van de jongeren, daarom liggen de 
Trainingshuizen allemaal in de wijk. Elk Trainingshuis bestaat uit een basishuis en appartementen. In het 
basishuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week begeleiding aanwezig. Amarant heeft Trainingshuizen in 
Goirle, Breda, Best en Oss.

Contact
Voor advies en aanmelding neem contact op 
met het Klantenbureau van Amarant. 

 Telefoon: 088  - 611 53 33

 Email info@amarant.nl

 www.amarant.nl



Contact
Wil je weten wat er allemaal mogelijk is? 
Kunnen we je ergens mee helpen? Neem 
contact op met ons Klantenbureau:
088 - 611 53 33

Meer informatie vind je op
www.amarant.nl

Aanmelden

Neem telefonisch contact op met 
ons Klantenbureau.  
Of verstuur je aanmelding online 
via www.amarant.nl.

20210518

Over Amarant
Amarant helpt mensen met een (verstandelijke) beperking, autisme of hersenletsel 
om hun mogelijkheden optimaal te benutten. Met ruim 5.000 medewerkers en 
1.800 vrijwilligers dragen we dag in dag uit bij aan het welzijn en geluk van ruim 
6.000 cliënten en hun verwanten in heel Noord-Brabant. Naast een breed aanbod 
aan zorg - begeleiding en behandeling aan huis of met verblijf - biedt Amarant volop 
mogelijkheden op het gebied van dagbesteding, leren, werken en vrije tijd.


