H.A. Lorentzweg -Bussum

Beschermd Wonen
In onze woonvoorziening aan de H.A. Lorentzweg in
Bussum bieden wij 24-uurs begeleiding.

Locatie
De woonvoorziening staat in Bussum Zuid, in een groene
omgeving met grote tuin, een park voor de deur en de hei
op een steenworp afstand. In de onmiddellijke omgeving
bevindt zich een supermarkt en openbaar vervoer (bus).
Het NS-station Bussum Zuid bevindt zich op ca. 1500 m
van de locatie. Het centrum van Bussum is op ca. 2 km
afstand.
Het betreft een tijdelijke voorziening op de begane grond
en 1ste verdieping van een voormalig verzorgingshuis. In
2013 zal voor herhuisvesting van de bewoners gezorgd
worden.

Groepswonen en individueel wonen
In de locatie worden 26 bewoners van diverse leeftijden
met diverse problematiek in 3 verschillende groepen
begeleid. Bij 2 groepen betreft het groepswonen en bij
1 groep is dit individueel wonen. Alle bewonerkamers
hebben een eigen sanitaire ruimte en hebben een
oppervlakte van ca. 25 m² in totaal
Bewoners die gebruik maken van het groepswonen
hebben een gemeenschappelijke huiskamer, waar koffie/
thee en de maaltijden gezamenlijk gebruikt worden.
Ook de inkopen en de bereiding van de maaltijd worden
gezamenlijk gedaan.
Zij die individueel wonen kunnen voor de bereiding van
hun maaltijd gebruik maken van een algemene keuken.

Begeleiding
In de locatie wordt zowel groeps- als individuele
begeleiding geboden. De begeleiding is 24 uur per
dag aanwezig, in de nacht betreft dit een slaapdienst.
Afhankelijk van de indicatie en zorgvraag kan de
frequentie en duur van de individuele begeleiding variëren.
Er zijn vaste inloopmomenten per dag, waarvoor een
medewerker in het kantoor aanwezig is. Hiernaast is
begeleiding aanwezig bij vaste groepsmomenten en
worden individuele afspraken met bewoners gemaakt ten
behoeve van de begeleiding.

Activiteiten
We vinden het belangrijk dat de bewoners naar vermogen
enige dagbesteding hebben. Deze vindt in principe
buitenshuis plaats. Waar nodig wordt begeleiding
geboden bij het vinden van een zinvolle daginvulling.
In de locatie is een ruimte met internetcafé en mogelijkheid voor creatieve activiteiten. Een keer per jaar kunnen
de bewoners gezamenlijk op vakantie.

Ambulante begeleiding
Naast de begeleiding in deze beschermde woonomgeving
bieden wij ook ambulante begeleiding in de thuissituatie.

‘Ik woon hier naar mijn zin en
kan de draad weer oppakken
om verder te komen’
John, 45 jaar

Geestelijke gezondheidszorg

Aanvragen van begeleiding
Begeleiding door de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg
kan zowel met een indicatie van het Centrum Indicatiestelling
Zorg (CIZ) als ook met een Persoonsgebonden Budget (PGB)
worden aangevraagd. Wanneer u een CIZ-indicatie heeft,
wordt de begeleiding door de AWBZ vergoed. U betaalt wel
een inkomensafhankelijke eigen bijdrage.
Nadat de indicatie is toegekend maken wij een afspraak met
u. Begeleiding bij u thuis kan meestal direct daarna beginnen.
Voor verblijf in een van onze locaties bestaat soms een wachtlijst. In sommige gevallen bieden we u dan overbruggingszorg
aan, totdat er een plek beschikbaar is.

Voor het aanvragen van een indicatie in het geval van
psychosociale problemen kunt u ook bij het WMO-loket
van uw gemeente terecht.

Informatie
Wilt u meer informatie? Neem dan telefonisch contact
met ons op via (035) 6 993 240 of kijk op onze website
www.ribwgooi.nl

H.A. Lorentzweg 81
1403 EM Bussum
T (035) 6 982 384
b.g.g. T (035) 6 939 327

Bij signalen die kunnen wijzen op huiselijk geweld of kindermishandeling hanteert de RIBW de wettelijke meldcode
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