HET INTAKEPROCES MET NAASTBETROKKENEN
Je hebt kenbaar gemaakt dat je graag bij Woonzorgnet begeleid wilt komen wonen. Om
deze stap goed te kunnen zetten, doorloop je een intakeprocedure. Dat betekent dat je
relevante informatie aanlevert en dat je een intakegesprek krijgt om je zorgvraag helder te
kunnen formuleren.

INTAKEFASE
In de begeleiding die Woonzorgnet
biedt staat herstel centraal. Herstel
is iets anders dan genezing. Wij
zien herstel als een proces waarin
bewoners hun psychiatrische
kwetsbaarheid een plek geven in
hun leven. Zodat iemand vervolgens (weer) een zinvol bestaan kan
opbouwen en een gewenste rol kan
innemen binnen onze samenleving.
Belangrijke anderen of naastbetrokkenen kunnen hierbij een
belangrijke rol spelen. Om deze
reden adviseren wij je iemand uit je
naaste omgeving te betrekken in de
intakefase.

OP WELKE MANIER KAN
EEN NAASTbetrokkene
BELANGRIJK VOOR JE
ZIJN?
De procedure rond het intakeproces
is voor veel toekomstige bewoners
een spannende periode. Er moet
veel informatie worden verzameld
en er worden gesprekken gevoerd.
Naast dat je bevraagd wordt op je
wensen en verwachtingen wordt er
ook gekeken naar belangrijke zaken
uit je verleden en naar je huidige
situatie. Dat is niet altijd eenvoudig.

SAMEN DE LOCATIE BEZOEKEN

Naastbetrokkenen kunnen:

‣ Een bron van informatie zijn
naastbetrokkenen
Naastbetrokkenen zijn de mensen
in de nabije omgeving van de cliënt
die voor hem of haar betekenisvol
zijn. Denk hierbij aan ouders, broers
en zussen, andere familieleden,
vrienden en buren.

‣ Emotionele of praktische ondersteuning bieden
‣ Helpen bij het zetten van de verschillende stappen
		 gedurende het intakeproces en verder

Jezelf zijn

samenwerken
Een goed begin is het halve werk.
‘Herstellen is een persoonlijk proces, maar anderen kunnen er wel
bij helpen’. Om deze reden willen
we direct bij de intake een goede
start maken, zodat je niet alleen
door onze medewerkers maar ook
door de belangrijke mensen om je
heen op de juiste wijze kan worden ondersteund. Wanneer je bij
ons komt wonen kunnen we deze
samenwerking direct verder voortzetten.

Wie kun je erbij
betrekken?
Je benadert een voor jou
betekenisvol persoon die je
vertrouwt, die goed met jou kan
meedenken en jou kan adviseren
in de wens om bij Woonzorgnet
te komen wonen. Meestal is dat
iemand die betrokken is bij jouw
leven maar ook een zekere mate
van afstand kan bewaren.

“Fijn dat er iemand
met me meeging,
ik voelde me zekerder en ging met een
goed gevoel het gesprek in”.
bewoner

Je kunt de naastbetrokkene vragen om:

‣ Belangrijke informatie te helpen verzamelen en
		 ordenen
‣ Samen de locatie te bezoeken

SAMEN IN GESPREK

‣ Mee te gaan naar het intakegesprek

We ontmoeten jou en je naastbetrokkene graag tijdens het intakegesprek om
samen te bekijken of Woonzorgnet bij jou past!
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