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Locatie 

Burg. Stekelenburgplein 199, 5041 SC Tilburg 

Telefoon 

013 782 0242 

E-mailadres  

info@nobilum.nl  



 

 

Nobilum Group  

Nobilum Group wordt door haar opdrachtgevers ingeschakeld voor het voorkomen van en 

ondersteunen bij moeilijk hanteerbaar gedrag bij cliënten en patiënten, en het bijdragen aan 

de ontwikkeling van cliënten en patiënten. Dit doen wij binnen de open en gesloten jeugdzorg, 

gehandicaptenzorg, GGZ, DJI, onderwijs, psychiatrie, ziekenhuizen, revalidatiecentra, 

ouderenzorg, en welzijn en verslavingszorg. Met onze diensten ondersteunen en adviseren 

we zorgprofessionals bij de uitvoering van een begeleidingsplan om de regie terug te geven 

aan de cliënt, met als doel een volwaardig onderdeel te zijn van de maatschappij. 

 

Onze kernwaarden: 

 Werkwijze  

De cliënt vormt het middelpunt van onze dienstverlening: elke cliënt verdient de 

juiste zorg, afgestemd op zijn/haar persoonlijke zorgvraag. Onze professionals 

beschikken over de juiste kennis en ervaring en onze dienstverlening is flexibel 

en 24/7 inzetbaar. Zo werken we gezamenlijk toe naar het gewenste resultaat. 

 Stabiliteit 

We streven naar het bieden van stabiliteit aan cliënten en professionals: we zijn 

consequent in de kwaliteit van de werkzaamheden die we uitvoeren en de 

professionals die we inzetten op locatie, ondersteunen bij het realiseren van een 

stabiele leefomgeving en zorgen voor een duurzame relatie met cliënten en hun 

zorgprofessionals. 

 Continuïteit 

We dragen bij aan de continuïteit van de zorg door middel van het creëren van 

stabiliteit, zodat het begeleidingsplan van cliënten kan worden uitgevoerd en 

professionals uiteindelijk zelfstandig de continuïteit kunnen waarborgen. 

 

Onder Nobilum Group vallen de volgende dochterbedrijven: 

            Care           Safety        Training           Preventie 

 

 

  



 

 

Care 

Nobilum Care biedt professionele ondersteuning voor complexe zorg, in de breedste zin van 

het woord. Hierbij focussen we op de algehele kwaliteit van zorg en adviseren en 

ondersteunen we onze opdrachtgevers bij complexe zorgvragen. 

 

We leveren pedagogisch medewerkers en zorgondersteuners + die de-escalerend handelen 

en advies geven aan medewerkers van de klant omtrent moeilijk hanteerbaar gedrag en de 

voorkoming daarvan, o.a. door middel van het toepassen van vroegsignalering. Indien 

voorgaande niet mogelijk is, bieden we fysieke ondersteuning. 

 

Zorgprofessionals 

Al onze zorgprofessionals zijn in het bezit van een relevante mbo- of hbo-opleiding, relevante 

werkervaring, een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, kennis van complexe 

zorgvraagstukken en certificering die horen bij de werkzaamheden. Voor het correct en veilig 

uitvoeren van de werkzaamheden worden alle zorgprofessionals structureel getraind op het 

gebied van: 

 

 Veilig Fysiek Ingrijpen 

 Vroegsignalering & de-escalerend handelen 

 Omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag 

 

Vervoer & ondersteuning 

We verzorgen eveneens bijzonder vervoer en ondersteuning van cliënten voor 

opdrachtgevers in o.a. de jeugdzorg, psychiatrie, ziekenhuizen, revalidatiecentra en het 

onderwijs. We verzorgen twee typen vervoer: 

 

 Groen Vervoer: vervoer inclusief twee begeleiders, waarvan één chauffeur en één 

zorgondersteuner + 

 Oranje Vervoer: vervoer inclusief drie begeleiders, waarvan één chauffeur en twee 

zorgondersteuners + 

 



 

 

Voor vervoersdiensten wordt altijd gebruikgemaakt van zorgondersteuners + die ook op 

locatie inzetbaar zijn. Zij zitten altijd samen met de cliënt achterin de bus. Dit zorgt ervoor dat 

onze zorgondersteuners + de-escalerend kunnen handelen.  

 

We zorgen voor optimale communicatie voorafgaand, tijdens en na het vervoer door tijdig te 

bellen met de contactpersonen op de ophaal- en bestemmingslocatie. Na afloop van elke 

vervoersrit wordt een verslag, inclusief getekende overdrachten en bijzonderheden, aan de 

contactpersoon van de aanvrager opgeleverd.  

 

Training 

Onder de vlag van Nobilum Training & Preventie worden trainingen verzorgd aan 

professionals in de zorg, detailhandel en beveiliging. Deze trainingen gaan in op omgaan met 

moeilijk hanteerbaar gedrag, veilig fysiek ingrijpen, vroegsignalering, de-escalatie, het 

voorkomen van separaties en het aangeven van grenzen. Zo dragen we bij aan meer rust en 

controle rondom situaties met moeilijk hanteerbaar gedrag. Na afloop van elke training 

ontvangen de deelnemers een Nobilum-certificaat als bewijs van deelname. 

 

A lgemene mogelijkheden 

 Eéndaagse of meerdaagse trainingen 

 Individuele trainingen of trainingen in teamverband 

 Incompany training of training op locatie bij Nobilum 

 Training met of zonder acteur 

 

Inhoud trainingen 

 Theorie afgestemd op de doelgroep en de praktische leerstijl 

 Vaardigheidstraining door middel van praktijksimulatie 

 Een combinatie van theorie en praktijksimulatie 

 Supervisie en coaching on the job 

 Train de trainer trajecten, waarbij bestaande trainingen worden geoptimaliseerd en 

trainers op termijn zelfstandig trainingen kunnen geven 

 

Safety 

Nobilum Safety levert Safety Professionals die verantwoordelijk zijn voor de algemene 

veiligheid op locatie bij klanten door het handhaven van orde en rust en het voorkomen van 



 

 

onveiligheid bij cliënten, medewerkers en bezoekers. Dit doen we terreinbreed: we voeren 

o.a. toegangscontroles uit, verzorgen cameratoezicht, lopen controlerondes en handelen 

alarmopvolging af. 

 

Safety professionals 

Al onze Safety Professionals voldoen aan de door het Ministerie van Justitie gestelde eisen 

conform de Wet- en Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus en 

zijn in het bezit van een relevante opleiding, een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag en 

certificering die horen bij de werkzaamheden. Voor het correct en veilig uitvoeren van 

beveiligingswerkzaamheden worden alle Safety Professionals structureel getraind op het 

gebied van: 

 

 Veilig Fysiek Ingrijpen 

 Omgaan met Moeilijk Hanteerbaar Gedrag 

 

 

 


