LOCATIE ACHTER DE BANK
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 be
schermde 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.

LOCATIE
ACHTER DE BANK
Op locatie Achter de Bank, aan de
rand van het centrum van Nijme
gen, bieden wij ondersteuning en
woonbegeleiding aan mensen met
psychiatrische problemen en
autisme in een 24-uurs setting.

ZITHOEK ALGEMENE
RUIMTE
Achter de Bank heeft een betrok
ken en enthousiast team en we
werken samen met onze bewoners
aan herstel. De nadruk ligt op deze
locatie op het zo zelfstandig
mogelijk wonen.

wordt opgesteld en geëvalueerd.
Herstellen doe je niet alleen. Om
die reden zoeken we aansluiting
met relevante contacten en net
Algemene Psychiatrie /

werken in de buurt of omgeving.
Autisme
We werken nauw samen met ge
specialiseerde organisaties op het
gebied van psychiatrie en autisme.
HERSTELONDERSTEUNEN- Op deze wijze ondersteunen we
DE DIENSTVERLENING
de bewoner om het leven zoveel
als mogelijk in eigen hand te
Bewoners die op locatie Achter de nemen. Natuurlijk op de manier en
Bank wonen, krijgen begeleiding
in het tempo zoals de bewoner
op maat. Dit bieden wij door mid zelf aangeeft.
del van de inzet van vaste Woon
begeleiders die dagelijks aanwezig
zijn om bewoners te ondersteu
nen. ’s Nachts is er een Slaap
DAGBESTEDING
dienst aanwezig.
Doordat je op deze locatie bijna
Locatie Achter de Bank biedt een alles binnen handbereik hebt, is de
veilige woon- en leefomgeving
drempel om deel te nemen aan de
zodat mensen kunnen werken aan maatschappij laag. Dit heeft een
herstel. Dit past goed bij ons
positief effect op het herstel pro
motto “Jezelf zijn”. Positiviteit en
ces. Er zijn er voldoende dagbe
hoop zijn daarbij belangrijke waar stedingsmogelijkheden in de
den in de ondersteuning van be
buurt. Dagbesteding wordt daar
woners. De ondersteuning is ge
om op Achter de Bank en op onze
baseerd op het ondersteunings
nevenlocaties niet intern aangebo
plan dat door de bewoner samen den.
met de Persoonlijk Begeleider

DOELGROEP

DE LOCATIE

SFEER EN SPECIFIEKE
KENMERKEN

OMGEVING

Deze locatie telt 16 woonstudio’s.
Het pand is geheel gerenoveerd
en voldoet aan de eisen van deze
tijd. Op de eerste verdieping is een
algemene ruimte waar bewoners
samen kunnen komen. Ook is er
op deze verdieping een dakterras
voor gezamenlijk gebruik. Eén
keer peer week komt er een mu
ziekcoach die in de muziekkelder
oefent met de bewoners van de
band "Behind the couch". Af en
toe treden zij ook op.

Bewoners van locatie Achter de
Bank, Parkdwarsstraat en Voor
stadslaan wonen zelfstandig.
De meeste mensen werken, vol
gen een opleiding of hebben een
andere vorm van dagbesteding.

Locatie Achter de Bank ligt aan de
rand van het centrum in een gezel
lige wijk waar de cultuurliefhebber
zijn hart op kan halen. Op loopaf
stand van de locatie ligt de Waal,
waar je vele gezellige restaurantjes
en terrasjes kunt vinden. Ook de
Ooipolder en de bossen vind je op
korte afstand van de locatie. Ver
der biedt het centrum van Nijme
gen naast de vele winkels nog een
bibliotheek, theater, meerdere
bioscopen en op maandag en za
terdag is er markt

De studio’s zijn ruim en beschik
ken allen over een eigen douche,
toilet en keukenblok. Kijk op www.
woonzorgnet.nl om foto's of vi
deo's van locatie Achter de Bank
te bekijken!

Door de ligging aan de rand van
het centrum kun je genieten van
echte stadse zaken zoals bijvoor
beeld winkelen of het bezoeken
van een museum. Bijzonder is bij
voorbeeld dat de deelnemers van
de Vierdaagse langs ons pand
wandelen.
Aan de andere kant ben je met 5
minuten wandelen ook de stad uit
en sta je aan de Waal of lekker
midden in het bos.

Naast Achter de Bank bieden we
ook nog studio’s aan op onze ne
venlocaties Parkdwarsstraat en op
de Voorstadslaan.

PARTNERS IN ZORG
Voor locatie Achter de Bank, Park
dwarsstraat en Voorstadslaan
maken we voor de dagbesteding
gebruik van het aanbod uit de
regio. Verder werken we samen
met lokale GGZ aanbieders.

MEER WETEN?

STUDIO
We vinden het erg belangrijk dat
bewoners hun eigen sfeer creëren
in hun studio. Een zelfstandige,
veilige plek waar mensen zelf keu
zes maken en zeggenschap heb
ben. Een plek waar vanuit mensen
op een persoonlijk wijze aan het
eigen herstelproces kunnen wer
ken.

STUDIO

Wil je meer weten over onze loca
ties in Nijmegen, of een van onze
andere locaties, kijk dan op onze
website www.woonzorgnet.nl of
bel met onze Centrale Diensten,
afdeling Zorgbemiddeling,
T: 0317 398 800.
Bezoekadres:
Locatie Achter de Bank
Achter de Bank 20
6511 PB Nijmegen

JE EIGEN SFEER CREËREN
Voor meer informatie kun je ook
contact opnemen met het volgen
de adres:
GGD Gelderland Zuid
Groenewoudseweg 275
6524 TV Nijmegen
E: toegangbw@ggdgelderland.nl

Woonzorgnet
Postbus 28
6870 AA Renkum

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

