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Informatie voor cliënten



Voor wie?
Je hebt in detentie gezeten en er komen veel praktische zaken op je af. Of je 
bent opgenomen bij Emergis, je bent uit huis gezet of dreigt uit huis gezet te 
worden. Je hebt financiële problemen, gedoe met vrienden/buren/familie of 
politie of je vindt het moeilijk om aan verwachtingen van de maatschappij 
te voldoen? Om van het aanbod van MJD gebruik te maken heb je de 
Nederlandse nationaliteit of heb je een verblijfsvergunning nodig. 

In plaats van praten, staat doen bij MJD centraal
We kijken samen naar praktische oplossingen vanuit onze visie: 'Als nee 
het antwoord is, dan kijken we naar wat wel de oplossing is'. Wij geloven in 
mogelijkheden. We spreken af op een plek die voor beiden prettig is.  
Dit kan op kantoor zijn, bij jou thuis of ergens anders. 

Aanmelden
Je kunt jezelf aanmelden via de onderstaande contactgegevens. Ook is 
het mogelijk dat iemand anders jou aanmeldt. Na aanmelding bekijkt 
het aanmeldteam of wij de passende ondersteuning kunnen bieden. 
Vervolgens zal er zo snel mogelijk een afspraak worden gemaakt voor een 
intakegesprek. Hierin bespreken we wat er nodig is om jou verder te helpen 
en maken we met elkaar afspraken over hoe de ondersteuning eruit komt te 
zien. Waar gaan we met elkaar aan werken en wat wil je bereiken? 

Contactgegevens
Contact opnemen met MJD kan door te bellen of te mailen: 
 
MJD Emergis
Vrijlandstraat 33e 
4337 EA Middelburg 
T 0113 26 72 50 
mjd@emergis.nl

Aanmelden
U kunt uw cliënt aanmelden door een IFZO-indicatie ‘MJD en 
woonbegeleiding’ aan te maken. Het heeft onze voorkeur om de cliënt per 
email, telefonisch of mondeling voor te bespreken alvorens u de aanmelding 
verricht. Dit om op voorhand een inschatting te kunnen maken of MJD iets 
kan betekenen voor uw cliënt. Nadat de IFZO-aanmelding is goedgekeurd 
geven wij een verzoek tot eerste gesprek. Het liefst samen met cliënt en 
verwijzer. Voorafgaand aan het gesprek dient het IFZO-plaatsingsbesluit 
binnen te zijn met daarin de startdatum vermeld.
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Soms kun je problemen niet meer overzien. Toch kunnen 
oplossingen dichterbij zijn dan je denkt. Samen een belletje 
doen, in gesprek gaan met bijvoorbeeld instanties of gewoon 
even je hoofd leeg maken. 

Heb jij behoefte aan iemand die je ondersteunt bij jouw 
financiën, werk, dagbesteding, het regelen van een inschrijfadres 
of het zoeken naar geschikte huisvesting? Heb jij behoefte aan 
iemand die je ondersteunt met je papieren of schulden? Vind je 
het lastig om alleen naar instanties te gaan? Of kun je iemand 
gebruiken die je ondersteunt bij aanvragen, formulieren invullen 
of jouw belangen behartigen? 


