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Woonondersteunende Zorg

 

 

Welkom bij Woonondersteunende Zorg

Wilt u zelfstandig(er) gaan wonen en

heeft u door psychische klachten of de

gevolgen hiervan nog zorg nodig? Dan

kan Woondersteunende Zorg van GGZ

WNB voor u een goede keuze zijn.

Ons team bestaat uit dynamische en

betrokken medewerkers. Wij

denken graag met u en uw naasten mee

en kunnen u begeleiding en

ondersteuning bieden op diverse

gebieden, zoals psychisch welzijn,

wonen, dagstructuur, financiën, sociaal

netwerk en veiligheid.

 

 

 

Wij helpen u bij uw herstel en adviseren

u hoe u kunt omgaan met uw psychische

klachten, zodat uw kwaliteit van

leven zoveel mogelijk verbetert. Het is

daarbij ons streven dat u zoveel mogelijk

zelf de regie houdt om uw persoonlijke

doelstellingen te bereiken.

Deze doelstellingen zijn eerder met u

vastgesteld bij het keukentafelgesprek

met de WMO-consulent en uw

persoonlijk begeleider van de

Woonondersteunende Zorg.
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Onderscheid

Binnen Woonondersteunende Zorg

wordt onderscheid gemaakt tussen

Begeleid Zelfstandig Wonen en

Beschermd Wonen.

 

Begeleid Zelfstandig wonen: 

U beschikt over zelfstandige

woonruimte en u wordt thuis door

ons begeleid.

Beschermd wonen

U deelt met andere cliënten een huis

in Roosendaal of Bergen op Zoom. De

woonkamer, keuken en badkamer zijn

gezamenlijke ruimten; u beschikt wel

over een eigen slaapkamer. Met

elkaar wordt er gekookt en gegeten.

Iedereen helpt naar vermogen mee

om het gezamenlijke huishouden te

organiseren.

 

 

Aanmelden

Bent reeds in behandeling bij GGZ

WNB? Bespreekt u dan met uw

behandelaar uw interesse in

Woonondersteuende Zorg.

Bent u niet in behandeling bij GGZ WNB?

Dan kunt u zich aanmelden bij het

WMO-loket in de gemeente waar u

woonachtig bent.

 

WMO-loketten

WMO-loket Bergen op Zoom en

Woensdrecht 

Telefoon 140164

 

WMO-loket Steenbergen

Telefoon 0167-541131

 

WMO-loket Roosendaal, Halderberge en

Rucphen 

Telefoon 140165

 

WMO-loket Moerdijk

Telefoon 140168

E-mailadressen GGZ Woonondersteunende Zorg

Roosendaal: aanmelding.woz.roosendaal@ggzwnb.nl

Bergen op Zoom: AanmeldTeamBoZ@ggzwnb.nl

GGZ WNB, Juni 2018 | Aan de inhoud van deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

