
DE  WOONTU IN
STICHTING SOMNIUM ZORG

In Hoensbroek werd een oud schoolgebouw onder de naam 'De Woontuin'
omgevormd tot ‘een unieke combinatie van zorg, wonen, wijk- en arbeidsparticipatie,
duurzaamheid én samenwerking’. Een complex met tien woonstudio’s verhuurt aan
mensen met verschillende niveaus van zorgbehoefte.

DE WOONTUIN IS EEN WOONVOORZIENING VOOR:

HOE ZIET HET WONEN EN ZORG ERUIT BINNEN DE WOONTUIN?
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De woningen zijn in de voormalige klaslokalen op de verdieping gerealiseerd met
een soort houtskeletbouw, waardoor in combinatie met de plafondhoogte een
loftachtig karakter is gerealiseerd. Isolatiematerialen zijn aan de binnenkant
aangebracht, zodat de gevel van het gebouw niet wordt aangetast. Dit is mede
dankzij de adviezen en inbreng van IBA Parkstad mogelijk gemaakt.

Jonge moeders en vaders die samen begeleiding ontvangen rondom hun
ouderschap op een integrale en intensieve wijze in combinatie met
Beschermd Wonen voor de ouder zelf. Het doel is om te zorgen voor
uitstroom in de wijk: Jonge ouders zijn binnen hun vermogen in staat om
weer zorg te dragen voor de veiligheid en ontwikkeling van hun kind en om
op eigen kracht te participeren in de maatschappij.

Mensen met psychische kwetsbaarheid die bij hun zelfstandig wonen
intensieve begeleiding behoeven. De begeleiding geschiedt door
professionele zorgverleners en gaat uit van de autonomie en het herstellend
vermogen van de cliënten. Voor een aantal van deze mensen heeft de aan
hen te verlenen, noodzakelijke zorg, een langdurig karakter. Deze cliënten
vallen onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ).

Jongeren die bij instroom 24 uurs zorg nodig hebben en die na het
aanspreken van hun leervermogens mogelijk kunnen uitstromen in de wijk en
met enkele uren begeleiding zelfstandig kunnen gaan wonen. We werken
binnen De Woontuin met levensdomeinen. We versterken elk domein naar
een hogere zelfstandigheid en we stimuleren eigen regie.

De Woontuin is er voor mensen voor wie zelfstandig wonen nu nog een brug te ver is. Misschien dat het in de toekomst wel lukt
maar heb je nu behoefte aan anderen om je heen, wat aanspraak, iemand om je zorgen mee te delen of een begeleider waar je
naar toe kunt lopen om je vragen aan te stellen. Dan kan Beschermd Wonen een uitkomst zijn. 

Binnen De Woontuin werken we naar een perspectief, herstel en participatie van mensen die vanuit verschillende redenen tijdelijk
of langdurig dagelijkse ondersteuning nodig hebben. De ondersteuning is niet altijd inplanbaar en zal 24 uur beschikbaar zijn. Wij
helpen hen om in balans te komen en hun leven weer vorm te geven. Wij focussen hierbij op kansen, mogelijkheden en
persoonlijke groei!

De toegang tot Beschermd Wonen is centraal
geregeld via het TOBW: Team opvang en
beschermd wonen. In dit team zitten de
organisaties die opvang en Beschermd Wonen
bieden, onder voorzitterschap van de gemeente.
Daar wordt getoetst of iemand Beschermd
Wonen nodig heeft en waar dat het beste
geboden kan worden. Voor Beschermd Wonen
heb je een indicatie nodig. Beschermd Wonen-
trajecten duren enkele tot vele jaren.

Wonen in een accommodatie van een instelling
met daarbij behorende toezicht en begeleiding,
gericht op het bevorderen van zelfredzaamheid en
participatie, het psychisch en psychosociaal
functioneren, stabilisatie van een psychiatrisch
ziektebeeld, het voorkomen van verwaarlozing of
maatschappelijke overlast of het afwenden van
gevaar voor de cliënt of anderen, bestemd voor
personen met psychische of psychosociale
problemen, die niet in staat zijn zich op eigen
kracht te handhaven in de samenleving
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I N F O R M A T I E  V O O R  D E  C L I E N T

Om beschermd te gaan wonen in De Woontuin moet er best wat geregeld worden. Afhankelijk van
je precieze situatie kom je wel of niet voor bepaalde mogelijkheden in aanmerking. De Gemeente
heeft hier ook een aandeel in. Uiteindelijk bekijken we afhankelijk van jouw wensen, de situatie en
indien de Gemeente een beschikking af heeft gegeven gaan we van start. Naast de beschikking is
het belangrijk dat je in aanmerking komt voor huursubsidie. Om te wonen in De Woontuin moet je
de mogelijkheid hebben om de maandelijkse lasten zelfstandig te kunnen betalen. Indien dit lastig
is dan is het mogelijk dat een bewindsvoerder je bij deze zaken ondersteunt.

IK KAN HET
ZELF!
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ZELF AAN DE SLAG

WIJ HELPEN JE GRAAG

WAT IS DE UITGANGSSITUATIE?
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We helpen je graag om de dingen op een rijtje te zetten. Wat zou je graag willen?
Welke hulp heb je daarbij nodig? Waar moet je precies zijn? En waarvoor kom je in
aanmerking? We nodigen je van harte uit om het hier met ons over te hebben en
doen onze uiterste best om met jou een passende oplossing te vinden. 
De koffie en thee staan klaar!

Je kunt je natuurlijk ook zelf of samen met jouw begeleider oriënteren op de mogelijkheden. Jouw gemeente kan je meer
vertellen over de precieze voorwaarden en procedures die van kracht zijn om in aanmerking te komen voor een vorm van
Beschermd Wonen. Het kan zijn dat de gemeente je dan in contact brengt met ons.

In de woonvormen wordt toegewerkt naar een zo groot als
mogelijke mate van zelfstandigheid en naar het stimuleren
van het (her)vinden van de regie over het eigen leven.
Voortzetting van het uitkristalliseren van het inzicht in de
eigen mogelijkheden en van het verkrijgen van perspectief
wat betreft wonen, opleiding/dagbesteding/werk en relaties
is voortdurend aan de orde.

Binnen elke woonvorm wordt begeleiding en waar nodig, aanvullende behandeling op maat aangeboden. Samen met elke
individuele cliënt wordt gewerkt aan een zinvolle en prettige invulling van zijn/haar leven en samen wordt gewerkt aan
bovengenoemde doelen. In de Woontuin werken we met gespecialiseerde teams. Alle levensgebieden worden bij aanvang
van plaatsing bij elke cliënt in beeld gebracht. Hierdoor wordt de zelfstandigheid van de client duidelijk. Doelen vloeien
hieruit voort en samen maken we een plan waar we mee aan de slag gaan.

Voor iedere cliënt wordt gezocht naar en passend woonaanbod,
waarbij zijn/haar ontwikkeling leidraad is voor eventuele
doorplaatsing. Daarnaast wordt samen met bewoners gewerkt
aan het ontwikkelen, vasthouden en/of uitbreiden van een sociaal
steun-netwerk. En er wordt nauw samen gewerkt met
ketenpartners in de regio.

Een voorziening voor Beschermd Wonen biedt een
veilige en beschermde woonomgeving en begeleidt de
bewoners in hun zelfredzaamheid, zodat zij mee kunnen
blijven doen in de samenleving of op termijn weer
zelfstandig kunnen wonen. Beschermd Wonen wordt
echter niet altijd intramuraal met 24-uurs toezicht en
nabijheid (binnen een instelling) geboden, het kan ook
ambulant. Stichting Somnium Zorg biedt beiden in
Heerlen en omgeving.


