Forensisch wonen
bij GGZ WNB
Waarom krijg je deze folder?
Deze folder krijg je op het moment dat je
bij ons op intake gesprek bent geweest,
dit wil niet gelijk zeggen dat je bent
aangenomen. Deze folder is bedoeld om
je alvast van informatie te voorzien.
Daarnaast staan er in deze folder een
aantal lijstjes, met dingen die je moet
aanschaffen, zaken die je geregeld moet
hebben en dingen die je zelfstandig
moet kunnen voordat je naar forensisch
wonen komt.
Forensisch wonen:
De ervaring leert dat de overgang vanuit
bijvoorbeeld een kliniek en of PI naar
huis groot kan zijn. Die overgang kan
soms groot zijn waardoor de kans op
terugval in probleemgedrag aanwezig is.
GGZ WNB wil cliënten ondersteunen om
op verantwoorde wijze, met goede
begeleiding terug te keren in de
maatschappij.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het
zelfstandig runnen van een huishouden,
het aanleren van een goede lichamelijke
verzorging en het nuttigen van
voedzame maaltijden. Maar ook: het
vinden van een baan of dagbesteding en
of bijvoorbeeld praktische zaken zoals
bijvoorbeeld je financiën. Daarnaast
moet je contacten buiten het terrein
aangaan, zoals het bezoeken van een
huisarts en een tandarts.
Samen werken aan zelfstandigheid:
Op forensisch wonen werken we samen
met jou aan de overstap naar
zelfstandigheid. Begeleiders kijken
samen met jou welke concrete stappen
er genomen moeten worden om een
optimale zelfstandigheid te bereiken.

Huisregels en afspraken:
De algemene huisregels van de GGZ
WNB zijn van toepassing.
Iedereen gaat op een respectvolle
manier met elkaar om.
Als je in de avond weggaat ben je om
22.00 uur terug in huis.
In de groepsvergadering worden o.a.
afspraken gemaakt met betrekking
tot corvee, koken, boodschappen en
aan- en afwezigheid.
Iedereen neemt deel aan ontbijt,
lunch, diner, tenzij hier andere
afspraken over zijn gemaakt.
Bezoek wordt na overleg met
begeleiding ontvangen op je eigen
kamer.
Bezoek is niet toegestaan tussen
22.30 uur en 8.00 uur.
Het is niet toegestaan om in huis
alcohol en drugs te gebruiken, te
handelen of te dealen. Energie- of
andere stimulerende dranken zijn niet
toegestaan. Ook restanten van
alcohol/drugs (zoals blikken/flessen
etc.) zijn niet toegestaan.
Iedereen heeft een passende
dagbesteding/werk van minimaal 12
uur per week.
Iedereen draagt bij aan een in alle
opzichten hygiënische
woonomgeving.

Iedereen zorgt ervoor dat zijn of haar
kamer schoon en opgeruimd is.
Tussen 23.00 uur en 8.00 uur is er
geen fysieke begeleiding aanwezig,
indien nodig kan er via de
huistelefoon contact worden gezocht
met afd. FPA de Mare of FPA de
Schelde.
In het gebouw van forensisch wonen
mag niet gerookt worden.
Je mag geen overlast veroorzaken
door muziek of andere vormen van
geluid.
Voor schade wordt je persoonlijk
aansprakelijk gesteld. Is het niet
duidelijk wie de schade heeft
veroorzaakt, wordt iedereen
aansprakelijk gesteld.
Iedereen houdt zich aan de afspraken
die gemaakt zijn in het begeleidingen activiteitenplan.
Wij willen te allen tijde het beste uit
jullie halen, om de kans op
probleemgedrag te verkleinen/
voorkomen. Om deze reden is drugs- en
alcoholgebruik niet toegestaan. Het
schenden/niet nakomen van afspraken
levert een je een waarschuwing op. Bij
drie officiële waarschuwingen wordt het
verblijf opgezegd, een officiële
waarschuwing blijft vier maanden staan.

Beëindiging verblijf bij Forensisch
wonen:
Het wonen bij Forensisch wonen kan om
verschillende redenen worden
beëindigd:
Ernstige conflicten zonder enig
perspectief op herstel.
Uiterst onheus, agressief of
intimiderend gedrag van bewoner
tegenover medewerker(s) en/of
medebewoner(s).
Herhaalde discriminerende,
seksistische of uiterst negatieve
uitlatingen van bewoner tegenover
medeweker(s) en/of
medebewoner(s).
Men kan zich structureel niet houden
aan de algemene huisregels GGZ WNB
en de huisregels van Forensisch
wonen.
Stelselmatig weigeren aan de
behandeling mee te werken.
Delict gerelateerd gedrag.
Het is niet toegestaan om in huis
alcohol en drugs te gebruiken, te
handelen of te dealen. Energie- of
andere stimulerende dranken zijn niet
toegestaan. Ook restanten van
alcohol/drugs (zoals blikjes/flessen
etc.) zijn niet toegestaan.

Opnameprocedure:
Wanneer een cliënt wordt aangemeld
volgt de volgende opname procedure:
Wanneer iemand wordt aangemeld
voor het forensisch wonen, zal er een
intake plaatsvinden met twee
begeleiders van forensisch wonen.
Na de intake krijgt de cliënt binnen
redelijke termijn te horen of de cliënt
positief wordt geïndiceerd.
Wanneer er sprake is van een
wachtlijst wordt de cliënt op de
wachtlijst gezet.
Wat moet er geregeld zijn voor je naar
forensisch wonen komt?
Hieronder kun je afvinken wat je al
geregeld hebt:
O Medicatie moet men in eigen beheer
kunnen hebben, kun of heb je dit nu
niet, ga dit dan alvast oefenen.
O Cliënten moeten ervoor zorgen dat ze
geschreven recepten voor 1 maand,
voordat ze hiernaartoe komen. Zodat de
overgang naar de apotheek alhier gelijk
kan plaatsvinden. Wanneer dit niet
mogelijk is, dan geeft men medicatie
mee voor 1 maand. Kom je van het
terrein van GGZ-WNB is het belangrijk
dat er herhaalrecepten klaarstaan in je
dossier.
O Zorg ervoor dat je voldoende
vrijheden hebt opgebouwd.

O Er is een voorwaarde dat men
minimaal 12 uur dagbesteding moet
hebben. Bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,
studie of betaald werk.
O Een schriftelijke overdracht (op
papier of digitaal) v/d begeleiding waar
je vandaan komt, voor de begeleiding
alhier.
O De cliënt moet een aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten.
Wanner men dit niet heeft en er gebeurt
iets, draait men zelf voor alle kosten op.
O Financiën moeten op orde zijn, denk
hierbij aan zelfstandig financiën
beheren, bewind- voering, schuldsanering etc., of maak hiermee alvast
een begin.
O Wanneer je al weet waar je uiteindelijk wilt gaan wonen schrijf je dan
in bij die gemeente, wachtlijsten zijn
vaak lang.
Waar moet je (eventueel) rekening mee
houden.
Er wordt een eigen bijdrage geïnt. Zo
lang je onder justitie valt is hier nog geen
sprake van.

Wat moet je zelfstandig kunnen voor je
naar forensisch wonen komt:
Hieronder kun je afvinken wat je al
zelfstandig kunt:
O Koken, corvee taken,
boodschappen ect.
O Eigen kamer schoon houden.
O Op tijd opstaan, zonder dat
begeleiding je hoeft wakker te maken,
zodat je aanwezig bent bij het ontbijt.
O Eigen agenda en afspraken
bijhouden.
O Medicatie in eigen beheer.
Wat moet je aanschaffen wanneer je
naar forensisch wonen komt:
Hieronder kun je afvinken wat je al hebt
aangeschaft:
O 1 hoofdkussen
O 1 dekbed
O Dekbedovertrekken en onderlakens
O Handdoeken en evt. washandjes
O Een beveiligde stekkerdoos
O Fiets
O € 15,00 sleutelgeld
O Een werkende mobiele telefoon
O Optioneel = een TV (niet aanwezig op
de kamers)
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