Beschermd wonen
De Kade
De Kade is een beschermde woonvorm
die onderdak biedt aan mensen met een
verslaving en een psychiatrische
aandoening (dubbele diagnose). De Kade
is onderdeel van GGZ Westelijk
Noord-Brabant. Er zijn twee
verschillende woonvormen bij De Kade,
namelijk leefgroepen en appartementen.
Op De Kade is een gemiddelde
verblijfsduur van drie jaar, waarna
uitstroom volgt naar zelfstandig wonen
of een andere woonvorm.
De Kade beschikt over twee leefgroepen.
Op de leefgroep beneden is plaats voor
zeven cliënten en boven is plaats voor
zes cliënten. Ieder heeft een eigen slaapen badkamer. Per leefgroep wordt de
keuken en woonkamer gedeeld. De Kade
beschikt naast de leefgroepen over
vijftien appartementen waarvan drie
tweepersoonsappartementen. In totaal
kunnen er 29 cliënten wonen bij De
Kade.

Daarnaast biedt De Kade ook twee 'Bed
op Recept'-bedden (BOR) aan. Het 'Bed
op recept' wordt ingezet om crisis te
voorkomen, met tegelijkertijd het
behoud van zoveel mogelijk
zelfbeschikking. In overleg met de
regiebehandelaar van de Kade wordt
een termijn afgesproken voor gebruik
van het BOR-bed.

“Ik vind het leuk om op de Kade te
wonen, omdat ik deze kamer in heb
kunnen richten zoals ik dit wilde en
waar ik me prettig bij voel”
- Bewoner Doelgroep
De Kade biedt ondersteuning aan
mensen vanaf 18 jaar die een verslaving
en een psychiatrische aandoening
hebben. Je mag bij De Kade komen
wonen wanneer je gestabiliseerd bent
vanuit de kliniek. Eén contra indicatie is
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dat De Kade geen zorg kan bieden aan
mensen die verslaafd zijn aan GHB. De
Kade werkt vanuit een Harm reduction
beleid, hierdoor mag je binnen De Kade
gebruik maken en onder invloed zijn van
middelen, mits dit niet tot overlast leidt.
Wat kan de cliënt verwachten?
Op de Kade is iedereen welkom. Er
wordt niet geoordeeld over middelengebruik. Bij opname krijgt de cliënt twee
persoonlijke begeleiders aangewezen.
De begeleiders helpen met een begeleidings- en signaleringsplan. Deze
plannen worden om de drie maanden
geëvalueerd en aangepast met de cliënt.
Hierin staat de hulpvraag van de cliënt
centraal.
Hulpvraag
Op De Kade werkt de cliënt stap voor
stap aan zelfstandigheid met behulp van
professionele ondersteuning en begeleiding. Op een laagdrempelige manier
wordt aandacht besteed aan het vervullen van diverse rollen met betrekking
tot wonen en om zo zelfstandig mogelijk
te kunnen leven. Hierbij maakt De Kade
gebruik van de 11 opgestelde levensgebieden.

Doorstromen
Bij De Kade komt de cliënt binnen op
één van de leefgroepen, afhankelijk van
de mate van zelfstandigheid. Op de
groep beneden woont de cliënt wanneer
hij/zij weinig tot niet zelfstandig is. De
cliënt heeft ondersteuning nodig op
diverse levensgebieden, waarbij hulpverlening op sommige momenten de
zorg overneemt.
Op de leefgroep boven woont de cliënt
meer zelfstandig. Het is mogelijk om
door te stromen van de leefgroep
beneden naar boven. Dit gebeurt
wanneer zij toegewerkt hebben naar
meer zelfstandigheid. Zo moet de cliënt
zelf de slaap– en badkamer schoonmaken en wordt er verwacht dat
iedereen helpt om taken uit te voeren
op de groep.
Wanneer de cliënt een grote mate van
zelfstandigheid op de leefgroep heeft
bereikt, kan hij of zij doorstromen naar
de appartementen. Hier woont de cliënt
zelfstandig en kan wanneer hij of zij echt
hulp nodig heeft altijd aankloppen bij
het kantoor. Het appartement heeft een
woonkamer, slaapkamer en een badkamer.
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Programma
Per week zijn er drie
inloopmomenten. Eén moment is
voor de leefgroepen en twee
momenten voor de appartementen;
De leefgroepen bieden een
gezamenlijke lunch en diner;
Dagbesteding hangt af van de wensen
van de cliënt, dit is niet verplicht,
maar wordt wel gestimuleerd. Er zijn
diverse organisaties die dagbesteding
aanbieden;
Eén keer per week wordt er
gezamenlijk gesport. Ook dit is een
vrije keuze;
Er is altijd ruimte voor spelletjes.
Uitgangspunten en visie
Woonondersteunende zorg BW de Kade
van GGZ WNB begeleidt cliënten met
een ernstig psychiatrische aandoening,
vaak in combinatie met verslavingsproblematiek, om hun kwaliteit van
leven te verbeteren door middel van
herstelgericht werken en harm
reduction.
Hierbij ligt de regie vooral bij de cliënt
die het tempo bepaalt, waarbij het
uiteindelijke doel is om een passende
vorm van wonen en participatie in de
samenleving te vinden. Het verbinden en
onderhouden van contact met de doelgroep is van essentieel belang.

Tevens gaat het over het reduceren van
overlast vanuit psychiatrische
problematiek en verslaving.
Het team streeft ernaar om out of the
box te denken, optimistisch, innovatief,
relativerend en moedig te zijn en zij
blijven zoeken naar mogelijkheden om
de cliënt op een respectvolle, gelijkwaardige manier te ondersteunen. Zij
streven naar zoveel mogelijk continuïteit
van zorg voor de doelgroep.
Aanmelding
De aanmeldprocedure gaat via de WMO.
Deze geeft een beschikking af waarmee
u aangemeld kan worden bij het aanmeldteam FACT/WOZ Bergen op Zoom.
Na een positieve beoordeling door het
aanmeldteam, vindt er een intake op
locatie plaats. Bij dit gesprek is
begeleiding van de Kade en de
regiebehandelaar aanwezig.

"Het bijzondere aan deze
beschermde woonvorm is dat je
onder invloed mag zijn; zo kan ik
zijn wie ik ben."
- Bewoner -

GGZ WNB, Mei 2022 | Aan de inhoud van deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend

Organisatiegegevens
Het programma van De Kade wordt
voorzien van 24-uurs zorg. De
begeleiding is aanwezig van maandag
t/m zondag van 07.00 tot 22.45 uur. Van
22.45 tot 07.00 uur is er
nachtbeveiliging.

“Als bewoner een bakkie koffie
doen op kantoor, waar mag dat
nou.”
- Bewoner -

Indicatiecriteria
Er moet een beschikking aanwezig zijn
vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) of de Wet
Langdurige Zorg (WLZ);
De cliënt heeft een dubbele diagnose
en heeft geen wens om te stoppen
met gebruik van middelen;
Gebruik van middelen mag niet leiden
tot overlast en/of grensoverschrijdend gedrag.

Disciplines
Binnen De Kade zijn de volgende
disciplines werkzaam: verpleegkundig
specialist, verpleegkundigen, social
workers, medewerkers maatschappelijke
zorg, stagiaires, ervaringsdeskundigen en
teamleiders.

Beschermd Wonen De Kade
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Adres: Karel Doormanstraat 1, 4624 EX Bergen op Zoom
Telefoon: 06-82285818
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