Beschermd wonen
Laan van België
Beschermd wonen Laan van België is een
beschermde woonvorm dat onderdak
biedt aan bewoners voor wie zelfstandig
wonen nog niet mogelijk is. Laan van
België is onderdeel van GGZ WNB en
bevindt zich in het centrum van
Roosendaal. Laan van België bestaat uit
vier appartementen met elk drie kamers.
In totaal wordt er onderdak geboden
aan 12 bewoners.
Doelgroep
Laan van België biedt mogelijkheden
voor mensen vanaf 18 jaar met
psychische problematiek. Er wordt
verwacht dat de bewoners lichamelijk
mobiel zijn en zelfstandig de dagelijkse
zorg uitvoeren. Middelengebruik is geen
contra-indicatie, zolang dit geen
grensoverschrijdend gedrag veroorzaakt
en bewoners dit buiten de woonvorm
doen.
Hulpvraag
Beschermd wonen Laan van België

“Deze woongroep biedt echt
veiligheid voor kwetsbare
personen.“
- Begeleiding werkt stap voor stap aan het versterken
van zelfstandigheid door professionele
ondersteuning en begeleiding aan te
bieden. Dit doen we met aandacht voor
onder andere goede dag invulling,
(versterken van) sociaal netwerk en
omgaan met financiën met als doel
uiteindelijk zelfstandig te gaan wonen.
Wat kan de bewoner verwachten?
Wanneer de nieuwe bewoner bij Laan
van België aankomt, krijgt hij/zij 2
persoonlijk begeleiders. Deze
begeleiders helpen met het maken van
een begeleidingsplan en en
signaleringsplan. Deze plannen worden
elk halfjaar geëvalueerd en aangepast,
waarin de hulpvraag van de bewoner

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

centraal staat met doelen die aansluiten
bij de wensen en behoeften van de
bewoner.
De bewoner krijgt een eigen slaapkamer.
Het sanitair, de woonkamer en de
keuken wordt gedeeld met twee
huisgenoten. Daarnaast bevindt zich op
de begane grond een gemeenschappelijke ruimte. De begeleiding is
aanwezig van maandag t/m vrijdag van
08.30 t/m 21.00 uur. In het weekend van
09.00 t/m 20.00 uur. In de overige uren
is er een zorgondersteuner aanwezig.
Programma
In de ochtend kunnen de bewoners
aansluiten bij een gezamenlijk
koffiemoment in de
gemeenschappelijke ruimte
Er kan gezamenlijk of individueel
gekookt worden in de
gemeenschappelijke ruimte met of
zonder begeleiding
Er worden verschillende activiteiten
aangeboden (bijvoorbeeld sportief of
creatief) naar gelang de behoefte van
de bewoners
Daarnaast wordt er per bewoner
gezocht naar een passende
dagbesteding of werk.

"Het is veilig, er is hulp."
- Bewoner -

Uitgangspunten en visie
De begeleiding van Laan van België wil in
samenwerking met de bewoners
zijn/haar kwaliteit van leven verbeteren
door herstelgerichte zorg aan te bieden.
Hierbij ligt de regie vooral bij de
bewoner die het tempo bepaalt.
Het team blijft zoeken naar
mogelijkheden om de bewoners op een
respectvolle, gelijkwaardige en
transparante manier te ondersteunen.
Zij streven naar continuïteit van zorg.
Doorstromen
Vanuit beschermd wonen zijn er diverse
doorstroommogelijkheden. Het doel is
toewerken naar zelfstandig wonen.
Wanneer dit niet haalbaar is, wordt er
gekeken naar een woonvorm binnen
GGZ WNB of bij een andere instantie. Er
wordt gekeken naar wat het best
passend is voor de bewoner.
Aanmelding
De behandelaar meldt een nieuwe
bewoner aan bij Beschermd wonen Laan
van België. De aanmelding wordt
bekeken, waarna (mogelijk) een
intakegesprek met het aanmeldteam
volgt. Bij plaatsing op de Laan van België
moet er een WMO– of WLZ-indicatie
zijn. Mocht deze er nog niet zijn, moet
deze worden aangevraagd.
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“Hier is het veilig wonen. Als het me niet goed gaat,
dan zijn ze er voor mij. Hele lieve mensen werken
hier.”
- Bewoner -

Beschermd wonen Laan van België
GGZ Westelijk Noord-Brabant
Adres: Laan van België 59 - 67, 4701 CJ Roosendaal
Telefoon: 0164-289 840
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