Locatie Het Kodal - Nunspeet
Jezelf zijn, deelnemen aan de maatschappij, je talenten ontdekken, contacten onderhou
den, een zinvolle dagbesteding. Op jouw manier, in je eigen tempo, vanuit een veilige
beschermde omgeving. Werken aan herstel, werken aan de toekomst. Positief en hoop
vol. Dat is waar wij als Woonzorgnet voor staan en waar we samen voor willen gaan.

Locatie Het Kodal
Het Kodal is een ruim opgezette
locatie en biedt 25 zelfstandige
woonstudio’s aan, verdeeld over
twee verdiepingen. Eigenheid is
sleutelwoord voor wonen binnen
Het Kodal. Geen verplichtingen,
geen dwang of drang. Wel is het
van belang om rekening met el
kaar te houden. Fatsoensnormen
staan hoog in ons vaandel. We
bieden op Het Kodal ondersteu
ning aan mensen uit de doelgroep
algemene psychiatrie / verslaving.

Het gedoogbeleid wat gehanteerd
wordt beperkt zich tot (gematigd)
alcohol- en cannabis gebruik.
Bezit of gebruik van harddrugs is
contra-indicatie voor verblijf.

Dagbesteding en/of werk

Bewoners worden gestimuleerd
om een zinvolle daginvulling te
hebben. Dat kan in de vorm van
werk, maar ook dagbesteding of
Herstelondersteunende
vrijwilligerswerk is een optie.
dienstverlening
Mocht de stap om extern dagbe
steding te volgen nog te groot zijn,
Op Het Kodal is de begeleiding
dan kunnen mensen starten met
voornamelijk gericht op het, bin
dagbesteding op de eigen locatie.
nen de grenzen van het afgespro Locatie Het Kodal leent zich bij
ken gedoogbeleid, creëren van
uitstek voor het ontwikkelen van
een prettige woonomgeving en het (buiten)activiteiten; Werkzaamhe
stimuleren van deelname aan de
den op het gebied van houtbewer
maatschappij. Dit doen wij volgens king, buitenwerk/groenvoorziening
de HEE methode, wat staat voor
en een groentetuin inclusief kas
herstel,
empowerment
en
erva
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ringsdeskundigheid. De begelei
mers uit de Regio Noord Veluwe,
ding is individueel; samen met de is het mogelijk om bij ons dagbe
 Psychiatrie / Verslaving
Persoonlijk Begeleider bepaalt de steding te volgen.
bewoner de zorgvraag. Er wordt
hierbij uitgegaan van positiviteit en
Het Kodal biedt 24-uur per dag
de eigen mogelijkheden van de
ondersteuning aan mensen met
bewoner. Het Kodal biedt ook de
een GGZ indicatie. Dit doen wij
zowel intramuraal als extramuraal. mogelijkheid tot ambulante
hulpverlening, voor bewoners van
Mensen die een behandeling
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De locatie

Omgeving

Partners in zorg

Iedere bewoner bezit een eigen
woonruimte variërend van 20m2
tot 30m2 met een eigen keuken
blok, douche en toilet. Vanzelf
sprekend zit TV- en internetaan
sluiting in het pakket.

Het Kodal ligt aan de rand van het
centrum van Nunspeet, in een
bosrijke omgeving. Het karakter
van de locatie is rustgevend. Met
het centrum van Nunspeet op
loopafstand, de noodzakelijke
voorzieningen voor sport, activitei
ten en ontspanning en de vele
winkel mogelijkheden, is er in Nun
speet voor ieder wat wils. Ook de
verbindingen voor het openbaar
vervoer zijn op loopafstand. De
echte natuurliefhebbers zijn hele
maal op hun plaats. In alle rust
wandelen en fietsen behoort volop
tot de mogelijkheden.

Op locatie Het Kodal hebben we
een nauwe samenwerking met
partners uit de Regio Noord Velu
we. Voor de dagbesteding werken
wij samen met diverse aanbieders
zoals Participatiehuis Zon, Zin in
Kunst en Vrijwilligersorganisaties.
Op het gebied van ADL onder
steuning en verpleegkundige han
delingen is PrivaZorg een goede
samenwerkingspartner.

We vinden het erg belangrijk dat
mensen hun eigen sfeer creëren
in hun studio. Een zelfstandige,
veilige plek waar mensen zelf keu
zes maken en zeggenschap heb
ben. Een plek van waaruit mensen
op een persoonlijk wijze aan het
eigen herstelproces kunnen
werken.
Deelname aan gezamenlijke mo
menten (koffie, thee, maaltijden)
wordt gestimuleerd, maar is niet
verplicht. Verder is er een ruime
groepskeuken en een eet- en
woonkamer voor gezamenlijke ac
tiviteiten. Het bos, de buitenlucht
en de ruime tuin zorgen ervoor
dat, zodra het weer het toelaat,
veel buiten wordt geleefd.
Kijk voor foto's en video van Het
Kodal op www.woonzorgnet.nl.

Specifieke kenmerken
Het motto van Woonzorgnet, ‘Je
zelf Zijn’ wordt volmondig onder
schreven door de bewoners. Zij
geven aan dat dit motto niet alleen
maar een mooie kreet is, maar dat
voor dit aspect daadwerkelijk vol
doende oog en oor is. De metho
diek HEE, is goed in beeld bij de
bewoner en zijn / haar Persoonlijk
Begeleider. De kennis en kunde
van de bewoners, de expertise
van de medewerkers en de entou
rage van locatie Het Kodal maken
samen dat het een goede plek is
om te wonen en te ontwikkelen.

Woonzorgnet
Postbus 28
6870 AA Renkum

Meer weten?
Wil je meer weten over locatie Het
Kodal, of een van onze andere lo
caties, kijk dan op onze website
www.woonzorgnet.nl of bel onze
Centrale Diensten, afdeling Zorg
bemiddeling, tel. (0317) 398 800.
Wij helpen je graag verder!
Ook kun je contact opnemen met
de gemeente voor deze locatie.
Dat is Centrale Toegang GGDNoord-Oost-Gelderland locatie
Harderwijk.
T: 088-4433127
E: centraletoegang@ggdnog.nl

Bosrijke omgeving

Houtbewerking

T (0317) 398 800
info@woonzorgnet.nl
www.woonzorgnet.nl

