Pater Wijnterlaan-Naarden

Beschermd Wonen
Onze woonvoorziening in Naarden bestaat uit een hoofdlocatie met 24-uurs begeleiding en drie dependances,
die allemaal op loopafstand liggen van winkels, openbaar
vervoer en diverse sociale voorzieningen.

Hoofdlocatie
Onze hoofdlocatie ‘De Wending’ aan de Pater Wijnterlaan
biedt plaats aan circa 17 bewoners. De locatie ligt op de
rand van Naarden en Bussum in de onmiddellijke nabijheid van bus- en treinstation, uitvalswegen en winkels.
‘De Wending’ is een mooi, statig, authentiek pand, dat
een warme, huiselijke en gezellige woonomgeving.
Op de hoofdlocatie ‘De Wending’ is 24 uur per dag
begeleiding aanwezig. Ook het kantoor van ons begeleidingsteam is hier gevestigd.

Dependances
Vanuit de hoofdlocatie wordt aan de dependance Larix
in Bussum woonbegeleiding geboden aan een groep van
drie bewoners die in staat zijn een zelfstandig huishouden te voeren. In deze eengezinswoning zijn drie plaatsen voor Individueel Beschermd Wonen (IBW) gevestigd.

De dependance Elise Dammershof in Bussum beschikt
over twee naast elkaar gelegen woningen, waar per
woning vier cliënten met Niet Aangeboren Hersenletsel
worden begeleid. Per woning voeren zij een gezamenlijk
huishouden. Begeleiding wordt geboden van maandag
t/m vrijdag van 08.30 - 21.00 uur; in het weekend en op
feestdagen van 10.00 - 18.00 uur.
Dependance Herensingel in Weesp biedt aan vier
bewoners groepsbegeleiding en aan vier bewoners IBW
begeleiding. Begeleiding wordt geboden van maandag
t/m vrijdag, van 08.30 - 22.00 uur; in het weekend en op
feestdagen van 10.00 - 18.00 uur.

Activiteiten
Vanuit onze hoofdlocatie worden een aantal keer per jaar
activiteiten georganiseerd zoals een gemeenschappelijke
vakantie, een barbecue of een gezellige familiedag.
Daarnaast organiseert onze activiteitenbegeleider twee
dagdelen per week diverse andere activiteiten, in overleg
met de bewoners. De reguliere dagbesteding van de
bewoners vindt in principe buitenshuis plaats.

‘Hier heb ik de tijd en ruimte
om te ontspannen op
mijn eigen manier’
Maria, 69 jaar

Geestelijke gezondheidszorg

Aanvragen van begeleiding
Begeleiding door de afdeling Geestelijke Gezondheidszorg kan
zowel met een indicatie van het CIZ als ook met een Persoons
Gebonden 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 daarna direct beginnen.
Voor verblijf in een van onze locaties bestaat soms een wachtlijst. In sommige gevallen bieden we u dan overbruggingszorg
aan, tot dat er een plek beschikbaar is.

Voor het aanvragen van een indicatie in het geval van
psychosociale problemen, kunt u ook bij het WMO-loket
in 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

Pater Wijnterlaan 37
1412 GL Naarden
T (035) 6 942 077
F (035) 6 981 178

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