
 
 

Format aanbieder website Regio WBO samenwerken 

Vul de bijlage in en stuur deze terug naar jeugdhulp@breda.nl. 

 

Let op: wat je hieronder invult, zullen wij op de website plaatsen. De website is openbaar, dus 

bedenk in het kader van je eigen privacy wat je op de website geplaatst wil hebben. Als je iets van 

het format dus niet op de site wil hebben, dan laat je dat vakje open. 

 

Naam organisatie Mutsaersstichting 

Contactpersoon Kevin Verstappen 

Email adres kverstappen@mutsaersstichting.nl 

Telefoonnummer 0773217677 

Vestigingsplaats Venlo 

Website aanbieder www.mutsaersstichting.nl 

Beknopte algemene omschrijving De Mutsaersstichting, compleet in jeugdzorg, is een fullservice 
centrum actief op de gebieden jeugdhulpverlening en GGZ en 
welzijn en onderwijs. Vanuit diverse locaties in Limburg en 
Noord-Brabant bieden wij geïndiceerde jeugdhulpverlening en 
geestelijke gezondheidszorg aan kinderen en jongeren. 
Multidisciplinaire benadering maakt ons sterk in 
vroeginterventies. In snelle, pragmatische en 
oplossingsgerichte hulp aan kinderen en jongeren met een 
(dreigende) verstoorde ontwikkeling en aan hun ouders. Maar 
ook aan gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk 
geweld. Korte lijnen, één aanspreekpunt, één persoon die het 
hele traject coördineert en begeleidt. 
Vanuit de gedachte 'één kind één plan' wordt op maat een 
persoonlijk behandelplan samengesteld. Een inzichtelijk plan, 
dat de cliënt kan volgen en sturen en waarin concrete, 
toetsbare doelstellingen zijn opgenomen. Het plan vormt de 
basis van de oplossing en van het antwoord op de zorgvraag. 
Dit vraagt om een geïntegreerde, multidisciplinaire aanpak. 
Een aanpak waarin alle betrokkenen, cliënt/familie en 
hulpverleners, samenwerken. 

Specifieke producten die aanbieder levert De Mutsaersstichting heeft alle benodigde expertise in huis 
om als fullservice centrum jeugdzorg, welzijn en onderwijs in 
de meest complete vorm aan te bieden en bereikbaar te 
maken voor onze doelgroepen. Van lichte zorg tot zwaar 
klinische trajecten. Daarnaast geldt dit voor programma’s als 
Genderdysforie, Infant Mental Health, Eetstoornissen, 
Multifocus, Autisme met gedragsstoornissen, Trauma en 
kinderen met een hoog suïcide risico. 

Overige informatie m.b.t. samenwerking De Mutsaersstichting werkt met vele organisaties en 
instanties (ketenpartners) binnen de zorg - en 
onderwijsbranche in de regio samen. Naast deze 
ketenpartners zoeken we ook actief verbinding met nationale 
en internationale organisaties en ondernemingen die de full 
service visie op (jeugd)zorg, onderwijs en hulpverlening tot 
achter de voordeur delen en/of ondersteunen. 
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In Noord-Brabant wordt deze samenwerking o.a. 
vormgegeven in samenwerking met concernonderdeel Buro 
Maks. 

 

 


