LOCATIE HAVERWEG - RHEDEN
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 HAVERWEG
Locatie Haverweg ligt in een
gezellige woonwijk aan de rand
van het centrum van Rheden. Hier
bieden wij woonstudio's aan mensen uit de doelgroep Algemene
Psychiatrie. De 9 aaneengescha
kelde woningen zijn zo ingedeeld
dat we kunnen voldoen aan de
verschillende ondersteuningsbehoeftes van onze bewoners.
Er zijn 20 studio’s op de eerste en
tweede verdieping, allen voorzien
van een eigen badkamer en toilet.
Beneden bevinden zich de keu
kens en de algemene ruimte waar
men elkaar kan ontmoeten;
bijvoorbeeld door samen koffie te
drinken, een spelletje te doen of
op een andere manier de gezellig
heid op te zoeken.
Daarnaast is er ook rekening
gehouden met bewoners die
moeilijk ter been zijn, door ook
op de begane grond een aantal
woonstudio’s te realiseren. In de
tuin kunnen bewoners bij goed
weer heerlijk buiten zitten en ge
nieten van de mooie omgeving.

Gezamenlijk wonen
We hebben 2 huizen zo aangepast
dat men hier met 4 personen kan
wonen. Iedere bewoner beschikt
over een eigen woon-, slaapkamer, douche en toilet. Daar
naast is er voor deze 4 mensen
GEZELLIGE ALGEMENE
een gezamenlijke woonkamer en
RUIMTE
keuken. Dit geeft je de mogelijk
heid om zelfstandig te wonen,
Intensieve woonbegeleiding
maar desgewenst ook het gezel
Er zijn 8 woonstudio’s beschikbaar schap van anderen op toe zoeken
voor mensen met een intensieve
of samen iets te ondernemen.
zorgvraag. Er is vaak nog sprake
van een alcoholverslaving die
Zelfstandig wonen
gedeeltelijk in remissie is. Met
strikte afspraken mag hier alcohol Voor mensen die toe zijn aan
meer zelfstandigheid zijn 6 stu
en of cannabis gebruikt worden.
Het gebruik van hard drugs is niet dio’s beschikbaar. Deze
beschikken over een eigen woontoegestaan. De studio’s hebben
en slaapkamer, douche en toilet.
een gezamenlijke woonkamer en
De keuken wordt gedeeld met een
2 keukens waar samen of individueel gekookt kan worden. Omdat medebewoner. Je kunt dus gevoor deze groep mensen de nabij zamenlijk koken, maar dat hoeft
niet.
heid van begeleiding gewenst is,
bevinden zich in dit gedeelte ook
het kantoor van de begeleiding en
verblijft hier ‘s nachts de slaap
dienst medewerker.

HERSTELONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING
Met een enthousiast team bieden
we ondersteuning op maat. De
begeleiding op locatie Haverweg
is met name gericht op ondersteu
ning op de verschillende levensgebieden en participatie in de
samenleving, afgestemd op de
zorgvraag van de bewoner.
Samen met de bewoner en de
Persoonlijk Begeleider wordt een
zorgleefplan opgesteld dat na 6
maanden wordt geëvalueerd en
waar nodig wordt bijgesteld.
Wij werken vanuit herstel. Dit betekent onder andere het vinden en
ontwikkelen van de eigen kracht.
Wij kijken vooral naar wat iemand
wel kan, daarbij is niemand beter
dan de ander. Want iedereen heeft
ervaringen, wensen en talenten.
Je kracht vinden gaat met kleine
stapjes en is soms best een lastige zoektocht. Mensen werken in
eigen tempo en op een eigen
manier aan herstel. Dat is waar wij
als locatie Haverweg voor staan
en waar we samen voor willen
gaan.

DOELGROEP



Algemene Psychiatrie

DAGBESTEDING

OMGEVING

Participeren in de samenleving
kan onder andere door het hebben
van een zinvolle daginvulling. Een
van de mogelijkheden in de buurt
is bijv. Zorgboerderij De Munnikenhof in Rheden. We kijken
samen met bewoners wat past bij
hun wensen en interesses.

Rheden is een dorp, dichtbij Velp
en Arnhem, dat beschikt over een
treinstation. In het centrum zijn
diverse winkels, een bank, een
kapper en supermarkten. Verder
heeft Rheden ook diverse sport
clubs en er worden veel dorpsactiviteiten georganiseerd. Ook op
recreatief gebied is alles bij de
hand. Rheden ligt aan de IJssel
waar men heerlijk langs kan wan
delen en fietsen. Ook natuurgebied Veluwezoom en Rheder
laag, het prachtige recreatiegebied, liggen op een steenworp
afstand.

GEZAMENLIJKE KEUKEN

PARTNERS IN ZORG
SFEER EN SPECIFIEKE
KENMERKIEN

Op locatie Haverweg werken we
veel samen met behandelaren van
onze bewoners om een juiste
afstemming tussen behandeling
en ondersteuning te waarborgen.

Kenmerkend voor locatie Haver
weg is, dat het midden in een
woonwijk ligt. Het centrum is op
loopafstand. Verder beschikt
locatie Haverweg over een tuin
MEER WETEN?
waar men lekker buiten kan zitten.
Huisdieren zijn in overleg met de
Wil je meer weten over locatie Ha
Teamleider toegestaan.
verweg of een van onze andere lo
caties? Kijk dan op onze website
www.woonzorgnet.nl of bel met
onze Centrale Diensten, afdeling
Zorgbemiddeling, T: 0317 398 800.

HUISDIEREN TOEGESTAAN

Bezoekadres:
Haverweg 67-A
6991 BR Rheden
Ook kun je je aanmelden of een
indicatie aanvragen bij de gemeente Arnhem.
T: 0900-1809
E: beschermdwonen@wijk
teamsarnhem.nl

Woonzorgnet
Postbus 28
6870 AA Renkum

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

