Wonen op de Theresiastraat
Informatie voor verwijzers

De begeleid wonen locatie
Theresiastraat (voorheen genoemd
Abbeyfield) is een samenwerking tussen
de gemeente, woningcorporatie Alwel
en ggz instelling GGZ WNB. Op deze
locatie wonen 24 volwassenen
zelfstandig en krijgen ze gedurende 2
jaar begeleiding aangeboden door GGZ
WNB zodat ze hun leven verder vorm
kunnen geven en een stap verder
kunnen zetten in hun hertelproces.
Doorverwijzen
U kunt hier volwassenen cliënten naar
doorverwijzen waarvan u denkt dat ze
gebaat zijn bij een begeleidingstraject
om hun leven weer voldoende op de rit
te krijgen om daarna geheel zelfstandig
te wonen en functioneren. Bewoners
huren een woning van Alwel en krijgen
begeleiding van GGZ WNB.

Hoe werkt het op de Theresiastraat?
Wonen op de Theresiastraat is voor
maximaal 2 jaar. Binnen deze periode
krijgen clienten de kans om aan hun
hulpvragen te werken en uiteindelijk
door te groeien (terug) naar een
zelfstandige woning. De begeleiding die
geboden wordt is op afstand. Een
persoonlijk begeleider(s) komt in
overleg met de client op huisbezoek.
Tijdens dit bezoek bespreken ze samen
waar de hulpvraag ligt en op welke
manier hieraan gewerkt kan worden.
Dit wordt vastgelegd in een
begeleidingsplan.
Deze hulpvragen kunnen op
verschillende levensgebieden liggen.
Bijvoorbeeld:
Dat cliënt beter voor zichzelf en
zijn/haar leefomgeving leert zorgen.
Dat cliënt zijn/haar netwerk
uitbreidt.
Dat cliënt een zinvolle daginvulling
heeft.
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Op de Theresiastraat worden activiteiten
aangeboden, waardoor het makkelijker
wordt om in contact te komen met
andere bewoners.
Aanmelden
De cliënt kan aangemeld worden via:
aanmeldteam.theresiahofje@ggzwnb.nl
Vermeld a.u.b. de volgende gegevens:
De contactgegevens van de
toekomstige bewoner en zijn
aanmelder.
Reden van aanmelding.
Achtergrondinformatie / korte
historie van de toekomstige bewoner.

Als beide partijen positief zijn zal er
een gesprek/screening plaatsvinden
door Alwel. Zij zijn de beslissende
factor voor een eventuele plaatsing
op de Theresiastraat.
Inschrijving bij Klik voor Wonen is een
vereiste.
Cliënten komen niet in aanmerking
voor woonruimte op de Theresiastraat
als:
Verslavingsproblematiek op de
voorgrond staat.
Plaatsing enkel voor onderdak of
huisvesting is. Begeleiding door
GGZ WNB is vereist.

*Gebruik hiervoor het formulier
'Aanmeldformulier Theresiahofje'
onder Formulieren op onze website
www.ggzwnb.nl.
Vervolgprocedure:
Bij een positieve beoordeling wordt
de cliënt en u uitgenodigd voor een
intakegesprek.
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