Woonondersteunende zorg
De Reso Koepelstraat
De Koepelstraat is een woonvorm die
onderdak biedt aan mensen met een
verslaving en/of psychiatrische
aandoening. De Koepelstraat is
onderdeel van GGZ WNB in Bergen op
Zoom. Hier worden woontrainingen
gegeven. Het gebouw heeft 21 éénpersoonskamers, voorzien van meubilair
en eigen sanitair. Daarnaast heeft het
gebouw nog een gezamenlijke woonruimte, voorzien van een woonkamer,
keuken, rookruimte en een tuin.
Doelgroep
De Reso Koepelstraat biedt begeleiding
aan mensen vanaf 18 jaar met een
psychiatrische aandoening en een
dubbele diagnose. Dubbele diagnose
betekent een psychiatrische aandoening
in combinatie met verslavingsproblematiek. Deze mensen ervaren
naar aanleiding van hun psychische
problematiek ernstige beperkingen op
psychosociaal vlak waardoor ze zich op
dit moment nog niet staande kunnen
houden in de maatschappij.

“Ik leef in een veilige omgeving en
ben nu al 1 jaar clean! We hebben
dit gevierd met taart.”
- Bewoner Wat kan de cliënt verwachten?
Wanneer een bewoner bij De
Koepelstraat aankomt wordt hij of zij
hartelijk verwelkomd. Elke cliënt krijgt
een eigen of zelfs twee persoonlijke
begeleiders toegewezen, waarmee
samengewerkt wordt aan de
doelen om stabiel blijven. Daarnaast is
er aandacht voor het aanleren van
woonvaardigheden, budgetteren,
bewegingsvaardigheden, sociale
vaardigheden en het uitbreiden van het
sociale netwerk.
Doelen
De behandeling en begeleiding zijn
gericht op stabiel blijven en clean
blijven. Er wordt gestreefd naar een zo
optimaal mogelijk niveau van
zelfstandigheid op het gebied van
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wonen, dagbesteding en vrije tijd. Met
behulp van groepsgerichte en
individuele trainingen wordt gestreefd
naar de toename van de vaardigheden
passend bij de toekomstige situatie.
Programma
Daginloop van maandag tot vrijdag
tussen 9.00 en 10.00 uur;
Eigen dagbesteding, minimaal drie
maal per week;
Themabespreking, aan de hand van
een thema wordt een van uw doelen
behandeld;
Groepsbespreking, dit vindt één keer
per maand plaats;
Fitness in de sportschool,
gezamenlijke sportactiviteit twee keer
per week in een sportzaal.
Maandagmiddag en
woensdagmiddag;
Eten, er wordt doordeweeks gekookt
en in het weekend bent u zelf
verantwoordelijk voor uw eigen
maaltijd;
Het is mogelijk doordeweeks
gezamenlijk te koken;
Verlof, enkel in het weekend;
Jobcoach, deze komt één keer per
week langs voor alle zaken omtrent
dagbesteding en betaald of
(vrijwilligers)werk.

"Het is hier heel fijn, samen koken,
een spelletje, gezellig op de groep.
Af en toe doe je een UC (urine
controle), maar daardoor blijft het
hier gelukkig wel schoon!"
- Bewoner Uitgangspunten en visie
De begeleiding op de resocialisatieafdeling richt zich op de verdere
ontwikkeling van u als individuele cliënt,
in een omgeving die het meest beantwoordt aan de toekomstige woon- en
leefsituatie. Via groepsgerichte en
individuele trainingen wordt gestreefd
naar een optimaal niveau van zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en
zelfvertrouwen op het gebied van
wonen, dagbesteding en vrije tijd.
Daarbij werken wij vanuit de herstelgerichte visie.
Aanmelding
Vanuit de WMO of uw eigen
behandelaar. De WMO 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 plaatsingsgesprek op

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

locatie plaats. Bij dit gesprek is iemand
van de Reso-begeleiding en een
behandelaar aanwezig.

“Ik kan nu weer op eigen benen
staan! Ik start snel met de opleiding
ervaringsdeskundige.”
- Oud-bewoner Organisatiegegevens
Het programma van de resocialisatieafdeling voorziet in 12-uurs begeleiding.
De begeleiding is aanwezig van maandag
t/m zondag van 08.00 tot 20.00 uur. Van
20.00 tot 08.00 uur is er een
zorgondersteuner aanwezig.
Disciplines
Binnen De Koepelstraat zijn de volgende
disciplines aanwezig: verpleegkundig
specialist en agoog, dit zijn de
woonbegeleiders. Casemanager vanuit
het FACT, jobcoach, ervaringsdeskundige, leerling en stagiair.
Indicatiecriteria
Psychische symptomen zijn
gereduceerd en zo goed mogelijk
gereguleerd;
Er moet een beschikking aanwezig zijn
vanuit de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO) of een
Forensische woonindicatie;

De cliënt heeft inzicht in zijn
kwetsbaarheden, herkent
beginsymptomen vanuit zijn/haar
ziektebeeld en is in staat tijdig
professionele hulp in te schakelen bij
terugval en/of crisis;
Cliënt is bereid actief deel te nemen
aan het activiteitenprogramma en
hier ierdere dag invulling aan te
geven;
Bij een voorgeschiedenis van
verslavingsproblematiek moet het
middelenmisbruik onder controle zijn
en wordt er een proactieve houding
verwacht om de verslaving te
beëindigen. Binnen de afdeling wordt
een zero tolerance beleid
gehanteerd.
Twijfelt u of een plaatsing passend is?
Neem contact op voor overleg.
Woonmilieu: Supportief
behandelmilieu
In een supportief behandelmilieu wordt
u door een team begeleid in een aantal
basisbehoeften. Dit houdt in: het
aanleren van een vaste dag- en
nachtstructuur, de omgang met
anderen, invulling van de dag en uw
zelfzorg. De twee hoofdkenmerken van
een supportief behandelmilieu zijn: het
voorkomen van ontregeling en terugval
en het versterken van uw identiteit.
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“Soms denk ik wel eens terug aan de gezellige, leuke
momenten op de Reso, en mis ik jullie allermaal!
Bedankt voor al het werk dat jullie doen!”
- Oud-bewoner -

Woonondersteunende zorg Reso, De Koepelstraat
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Adres: Koepelstraat 77, 4611 LR Bergen op Zoom
Telefoon: 0164-289367
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