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❑ Daarbij is professionele ondersteuning nodig vaak op meerdere
leefgebieden;

❑Maar ook vaak basale ondersteuning of het wegwijs maken in een voor
hun complexe maatschappij;

❑ Gebruik makend van bewezen methodes, door deskundige
multiculturele teams van medewerkers met ervaring op het gebied van
complexe problematiek bij cliënten, vanuit cultuur sensitiviteit.
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