Beschemd wonen
Broersblok
Het Broersblok is een beschermde
woonvorm die onderdak biedt aan
mensen die herstellende zijn van een
periode waarbij de aandoening op de
voorgrond heeft gestaan. Er is sprake
van intensieve 24-uurs begeleiding voor
de cliënten en er wordt maatwerk
geboden voor de doelen en vragen van
de cliënt.

Wat kan de cliënt verwachten?
Wanneer de cliënt bij het Broersblok
aankomt wordt hij of zij op een warme
wijze verwelkomd door het team. Door
middel van persoonlijke begeleiding zal
er gewerkt worden aan doelen die bijdragen aan herstel, opgesteld vanuit de
wensen van de cliënt. Er is de mogelijkheid voor langdurig verblijf.

Doelgroep
Het Broersblok biedt zorg aan mensen
vanaf 18 jaar met diverse aandoeningen.
De aandoening speelt zich niet meer af
op te voorgrond. De cliënt kan zich nog
niet zelfstandig staande houden in de
maatschappij en is nog herstellende op
het gebied van draagkracht, coping,
stabiliteit en sociaal netwerk.

Doelen
Het Broersblok werkt verder met de
cliënt aan het herstel en kiest ervoor om
naar zijn of haar wensen te kijken. Er
wordt maatwerk geboden, waardoor elk
traject zijn eigen unieke karakter kent.

"Naast de cliënt gaan staan is echt
iets wat we nastreven bij
Broersblok"
- Medewerker -

Hulpvraag
Het Broersblok werkt samen met de
cliënt aan herstel en alle factoren die
hierbij komen kijken. Voor de ene cliënt
kan dit betekenen om grip te krijgen op
de klachten en voor de ander betekent
dit het aanleren van financiële
vaardigheden.
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De cliënt van Broersblok kan begeleiding
verwachten bij elke hulpvraag, ook de
intensievere vorm.
Woonmogelijkheden
Er zijn zowel woongroepen aanwezig, als
ook appartementen met directe
aanwezigheid en/of oproepbaarheid van
begeleiding. Cliënten op de
woonvormen hebben beschikking over
een eigen kamer en delen de
gezamenlijke ruimtes.

"Veiligheid voor kwetsbare
personen"
- Bewoner Therapeutisch (woon)milieu
Er is sprake van 24-uurszorg bij
Broersblok en er wordt samengewerkt
met externe partijen zoals het FACT,
ervaringsdeskundigen en
GGZ-afdelingen. Vanuit de herstelvisie
wordt gewerkt aan de fasen van herstel
en wordt gezocht naar de juiste balans in
zorg. Er is ruimte voor hulpvragen op
diverse gebieden, zoals praktische
ondersteuning, persoonlijke verzorging,
huishouden en somatische zorg. Het
woonmilieu van Broersblok richt zich
binnen de mogelijkheden dan ook op het
creëren of handhaven van een plezierig,
functioneel en zo genormaliseerd
mogelijk leefmilieu.

Uitgangspunten en visie
De visie van Broersblok komt vanuit de
herstelvisie, kijkend naar het individu. Er
zal altijd worden aangesloten bij het
proces van de cliënt. Eigen regie en
maatschappelijke participatie zijn van
belang en worden gewaarborgd door de
medewerkers.
Aanmelding
Via diverse wegen kan een cliënt bij
Broersblok worden aangemeld. Dit gaat
vaak vanuit andere BW’s of GGZafdelingen. Er dient een WMO-, WLZ- of
forensische indicatie te zijn voor de
aanmelding. In het kader van een
hersteltraject kan gebruik toegestaan
zijn, mits dit geen overlast veroorzaakt.
Hierover zullen dan ook afspraken
worden gemaakt met de cliënt.
Disciplines
Binnen Broersblok zijn de volgende
disciplines aanwezig: verpleegkundig
specialist, agoog, woonbegeleider,
ervaringsdeskundige, leerling en
stagiair.
Daginvulling en maaltijden
Er is in lichte mate sprake van
georganiseerde activiteiten op
Broersblok. Er is voor cliënten de
mogelijkheid gezamenlijk maatlijden te
bereiden en te nuttigen. Broersblok
streeft naar passende dagbesteding
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buiten de locatie, door samenwerking
met diverse organisaties.

"Samen koken zorgt ervoor dat ik
dagelijkse contacten kan opbouwen,
waardoor ik het gevoel heb sterker
in mijn schoenen te staan. Het is ook
nog eens heel gezellig."
- Bewoner 24-uurs begeleiding
Er is 24-uurs begeleiding aanwezig bij
Broersblok. Er is 24 uur per dag een
medewerker bereikbaar voor de cliënt
en er is gedurende de dag intensieve
begeleiding.

De cliënt accepteert begeleiding en
kan functioneren binnen het wonen in
een groep
Bij alcohol- of softdrugs
verslavingsproblematiek, is cliënt in
staat hier duidelijke afspraken over te
maken. Het gebruik mag het herstel
en functioneren niet in de weg staan.
Gebruik binnen de locatie, bezit van
middelen, overlast en onder invloed
aanwezig zijn in de algemene ruimtes
is niet toegestaan.

“Hier is het veilig wonen. Als het
niet goed gaat met me, dan zijn ze
er voor mij. Hele lieve mensen
werken hier.”

Indicatiecriteria
De cliënt heeft vanwege een
psychiatrische aandoening
(intensieve) 24-uurs begeleiding nodig
Er moet een beschikking aanwezig zijn
vanuit de wet maatschappelijke
ondersteuning (WMO), de Wet
Langdurige Zorg (WLZ GGZ wonen) of
een forensische indicatie

- Bewoner -

Woonondersteunende zorg (WOZ) Broersblok
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Adres: Broersblok 2-14 4613 GT Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-289 351
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