“Jezelf zijn, is jezelf thuis voelen”

ALGEMENE BROCHURE WOONZORGNET

Jezelf zijn, deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken,
contacten onderhouden, een zinvolle
dagbesteding. Op jouw manier, in je
eigen tempo, vanuit een veilige
beschermde omgeving. Werken aan
herstel, werken aan de toekomst.
Positief en hoopvol. Dat is waar wij
als Woonzorgnet voor staan en waar
we samen voor willen gaan.

Jezelf zijn
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Wat is Woonzorgnet?

De doelgroepen van
Woonzorgnet

Woonzorgnet is een AWBZ-erkende private zorgonderneming die in kleinschalige woonvoorzieningen
mensen met een GGZ-indicatie begeleidt en ondersteunt bij wonen, werken en zinvolle dagbesteding.
Ons motto is “jezelf zijn”. Iedere bewoner met zijn
eigen verhaal en de daarbij behorende ondersteuningsvragen. Daaromheen proberen we samen met
de bewoner een zo prettig mogelijke leef/woonsituatie
te creëren. Dit ondersteunen we door 24-uurs begeleiding aan te bieden. Daarnaast kunnen mensen thuis
ondersteuning krijgen vanuit Woonzorgnet.

Woonzorgnet biedt ondersteuning aan een breed
scala mensen. Op onze locaties wordt uiteraard
rekening gehouden met de samenstelling van de
bewonersgroep en hun problematiek. Zo wonen mensen met een verslavingsproblematiek op een andere
locatie dan mensen met een algemene psychiatrische
aandoening. De 3 belangrijkste doelgroepen van
Woonzorgnet zijn:

In januari 2004 is Woonzorgnet opgericht omdat wij
van mening waren dat de zorg anders moest, beter.
De eerste locatie opende in De Steeg. Inmiddels zijn
we uitgegroeid tot een organisatie met verschillende
locaties in de regio Gelderland waar we aan ruim 160
mensen een thuis bieden. Geen huizen waar mensen samen wonen en alles met elkaar moeten delen.
Woonzorgnet staat voor zelfstandigheid en privacy,
twee belangrijke voorwaarden in het proces naar
herstel.

‣ Mensen met algemeen
		 psychiatrische problematiek
‣ Mensen met een
		 autisme-spectrumstoornis
‣ Mensen met
		 verslavingsproblematiek
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Herstelondersteunende
dienstverlening
Onze bewoners verblijven meestal al lange tijd in de
psychiatrie en zijn altijd benaderd vanuit het idee dat er
een te behandelen stoornis is. Met andere woorden:
mensen hebben geleerd dat ze ziek zijn en zijn zo ook
altijd door hulpverleners benaderd. Maar onze bewoners zijn meer dan dat. Het zijn unieke mensen met een
eigen levensgeschiedenis, met eigen talenten en mogelijkheden en met persoonlijke betekenisvolle contacten in de samenleving. Wij bejegenen onze bewoners
vanuit een hoopvolle en positieve benadering waarin we
focussen op wat mensen nog wel kunnen en proberen
te versterken waar mensen voor gemotiveerd zijn, ook
wel empowerment genoemd. De benadering is niet uitsluitend psychologisch (“hoe voelt u zich”), maar vooral
sociaal maatschappelijk van aard: gericht op meedoen
in de samenleving.
Woonzorgnet benadrukt dat het iedereen de gelegenheid tot herstel wil bieden. Iedere bewoner kan daar
zelf richting aan geven en kan het in een eigen tempo
doen. Onze bewoners staan centraal. Niets hoeft, maar
de begeleiding nodigt wel uit. Ze zullen een beroep
doen op mensen om gebruik te maken van eigen mogelijkheden en aanwezige talenten, op het benutten van
meerdere rollen en het gebruikmaken van contacten en
het netwerk.

“Wij bejegenen onze bewoners
vanuit een hoopvolle en
positieve benadering”
Persoonlijke en volwaardige
woonruimte
Net zoals bij de meeste andere Beschermd Woonvoorzieningen hanteert Woonzorgnet de herstelbenadering
als richtinggevend kader voor de dienstverlening.
Alleen gaan wij wat stappen verder. Herstel begint met
een persoonlijke en volwaardige woonruimte die mensen naar eigen smaak kunnen inrichten. Een eigen plek
in een veilige en beschermde omgeving waar mensen
zelf keuzes maken en zeggenschap hebben. Onze
begeleiders bieden de woonondersteuning met specifieke diensten zodat de bewoner op een persoonlijke
wijze aan het eigen herstelproces kan werken.
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STUDIO

Bewoner aan het roer
De bewoner en de Persoonlijk Begeleider staan samen
aan het roer en bepalen samen het ondersteuningsplan. Teamleiders faciliteren en Woonbegeleiders
ondersteunen dit traject. Het is allemaal heel plat georganiseerd, zodat bewoner en begeleider een optimale
handelingsruimte hebben. Uniek is dat Woonzorgnet
een woonportfolio van diensten voor woonondersteuning heeft samengesteld. Hierin wordt precies
omschreven welke dienstverlening de bewoner van
ons mag verwachten, wat de doelstellingen zijn, wat
de werkwijze is en op welke wijze deze dienst wordt
geleverd. Door ons aanbod zo duidelijk te beschrijven
wordt het ook mogelijk om het effect van de woon
begeleiding te monitoren.

1. Bewoner
2. Ondersteuning
3. Bedrijfsvoering

“Het is heel plat georganiseerd,
zodat bewoner en begeleider
een optimale handelingsruimte hebben.”
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Waarom is Woonzorgnet anders?
Niet alleen op zorginhoudelijk gebied, maar ook
bedrijfsmatig onderscheidt Woonzorgnet zich op
meerdere vlakken van andere zorgaanbieders.
In de eerste plaats gedragen we ons als een dienstverlenende organisatie waarbij de klanttevredenheid
een bepalende factor is. Bij ons staat het primaire
proces waarbinnen we onze dienstverlening aan onze
bewoners verrichten centraal. Alle andere processen
zijn daaraan ondergeschikt. In de tweede plaats leiden
we Woonzorgnet als een bedrijf waarbij we permanent
oog hebben voor de verhouding tussen uitgaven en
inkomsten. Tot slot hebben we een duidelijke focus.
We hebben ervoor gekozen om niet alles te willen
doen, maar hebben duidelijke keuzes gemaakt wat
we wel doen en vooral wat we niet doen. Door onze
bedrijfsvoering op een efficiënte en effectieve wijze
in te vullen, creëren we ruimte om te investeren in de
verdere ontwikkeling van onze diensten en behoeften
van onze bewoners.
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Wonen bij Woonzorgnet

Ondersteuning thuis

Heb je interesse om bij Woonzorgnet te komen wonen, dan kun je jezelf aanmelden via onze website:
www.woonzorgnet.nl. Zodra het dossier compleet
is, word je uitgenodigd voor een intakegesprek. Bij
een positief advies van de intakecommissie zal er
een tweede gesprek plaatsvinden met de Teamleider
op locatie. Als dat gesprek van beide kanten positief
wordt ervaren, dan heten wij je van harte welkom!

Een andere mogelijkheid is ondersteuning thuis. Je
woont dan niet op een van onze locaties, maar je kunt
wel gebruikmaken van de ondersteuning die we bieden.
We komen dan bij je thuis. Ook hierbij geldt dat de
ondersteuning 24 uur per dag beschikbaar is voor
vragen over bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, financiële ondersteuning en ondersteuning bij het vinden van
dagbesteding of werk. Tot slot kun je natuurlijk ook
altijd terecht voor een luisterend oor. Samen met je
Persoonlijk Begeleider maak je een ondersteuningsplan, die je samen – eens in de 6 maanden – evalueert
en waar nodig bijstelt.

De toelatingscriteria om bij Woonzorgnet te kunnen
wonen zijn terug te vinden op onze website:
www.woonzorgnet.nl.

“Een andere mogelijkheid is ondersteuning thuis.
Je woont dan niet op een van onze locaties, maar je kunt
wel gebruikmaken van de ondersteuning die we bieden.”
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Heb je interesse om op een van onze
locaties te wonen of om thuis onder
steuning te krijgen vanuit Woonzorgnet,
meld je dan aan op www.woonzorgnet.nl
of bel onze afdeling Zorgbemiddeling,
telefoonnummer (0317) 39 88 00. We helpen
je graag verder!

Jezelf zijn
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Woonzorgnet
Postadres
Postbus 28
6870 AA Renkum
Bezoekadres
Nieuwe Keijenbergseweg 171
Renkum
T (0317) 39 88 00
E info@woonzorgnet.nl
Locatie De Keijenberg
Nieuwe Keijenbergseweg 171
6871 VS Renkum
(0317) 31 97 14
06-10 10 63 63
Locatie Redichem
Nieuwe Keijenbergseweg 171
6871 VS Renkum
06-30 79 15 50
06-30 13 87 97
Locatie Het Kodal
Gerard Vethlaan 13
8072 PS Nunspeet
(0341) 25 14 30
Locatie Haverweg
Haverweg 67a
6991 BR Rheden
(026) 495 55 00
Locatie Van Muijlwijk
Ir. J. P. Van Muijlwijkstraat 2-1
6828 BS Arnhem
(026) 370 82 52
Locatie De Heuve
Bievinkstraat 1
7064 KK Silvolde
(0315) 34 27 65
Deze brochure is informatief. Uiteraard kunnen

Locatie Nijmegen
Achter de Bank 20
6511 PB Nijmegen
(024) 845 58 78
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er veranderingen zijn opgetreden als u deze
brochure in handen krijgt. Aan de tekst in deze
brochure kunnen geen rechten worden ontleend.

