Woonzorg DWI
Op maat geboden zorg in een kleinschalige voorziening.

Woonzorg DWI biedt specialistische begeleiding aan
(jong)volwassenen met psychiatrische problemen die zich
verder willen ontwikkelen.
We geloven dat de ontwikkeling naar zelfstandigheid het
meest tot haar recht komt wanneer je een zinvolle
daginvulling hebt. Ieder traject wordt afgestemd op jouw
persoonlijke behoeftes en wensen.

dit wil ik

Optimaal ontwikkelen in een veilige omgeving

Door de koppeling van meerdere appartementen
wordt er nabijheid geboden van de begeleiding,
maar kunnen de bewoners zich tevens zelfstandig
ontwikkelen.
Op deze manier wordt er gewerkt aan zelfredzaamheid en is er geleidelijke groei mogelijk.
Concrete haalbare doelen stellen, vormen de basis
tot ontwikkeling en een actieve houding.

Belangrijke waarden in de werkwijze
Woonzorg DWI zijn onder andere:
• Autonomie binnen de grenzen van
veiligheid voor hem/haarzelf en anderen.
• Contact als basis voor ontwikkeling.
• Zorgafstemming tussen werkplek,
dagbesteding, behandelaar en naasten.
• Zinvolle activiteiten en dag-invulling.
• Zelfregie en vertrouwen vergroten.
• Ondersteuning van team van
coaches met verschillende expertises.

Voorwaarden voor plaatsing
Plaatsing bij Woonzorg DWI is mogelijk middels een ZZP/
WMO indicatie afgegeven door de (regio)gemeente. Of een
indicatie vanuit de Wet langdurige zorg.
Contra-indicaties voor plaatsing zijn ongecontroleerd
middelengebruik, chronische suïcidaliteit of externaliserend
gedrag met agressie.
Voor meer informatie over plaatsingsmogelijkheden bij
Woonzorg DWI kunt u contact opnemen middels info@
woonzorgdwi.nl.

Afschalen van begeleiding
Bij Woonzorg DWI wordt gewerkt aan de zelfredzaamheid
en ontwikkeling van (jong)volwassenen. Dit betekent dat
hen, ondanks psychiatrische problematiek, de mogelijkheid
tot groei en ontwikkeling moet worden geboden. Er wordt
samen gekeken naar het afschalen van de intensiteit van
begeleiding, waar mogelijk. Hierdoor wordt de zelfregie en
autonomie vergroot en wordt het zelfvertrouwen versterkt.

Woonzorg DWI op eigen woonplek
Het is mogelijk om begeleiding van Woonzorg DWI in te
zetten op jouw eigen woonlocatie. Dit is een mogelijkheid
voor (jong)volwassenen die niet bij een instelling willen
wonen.
We kunnen samen (met ouders) op zoek naar een passende
woonplek en daarbij begeleiding bieden.
Door dit aanbod kan de begeleiding en zorg optimaal
worden afgestemd met jou. Er kan gezamenlijk
worden bepaald welke intensiteit qua begeleiding nodig
is en afgestemd met de ontwikkeling kan dit afgeschaald
worden.

Woonzorg DWI
De naam ‘Woonzorg’ spreekt bijna voor zich; er wordt
begeleiding geboden bij alle domeinen van wonen. Dit
houdt in dat er bepaalde voorwaarden worden gesteld
op het gebied van lichamelijke en geestelijke gezondheid,
maar tevens aan de praktische invulling van een dagritme
met activiteiten.
Om te kunnen ontwikkelen is een actieve houding nodig.
Wanneer er sprake is van angst of onzekerheid, zijn de
begeleiders er om je daar bij te helpen. Er wordt middels
de zelfredzaamheid-Matrix doelen gesteld om te werken
naar voldoende/volledige zelfredzaamheid.
We ontdekken graag samen met jou, wat voor jou werkt
en coachen je op jouw talenten zodat jij kan zeggen:

“Dit wil ik, dit wil ik leren, zo wil ik wonen!”

Contact
Rijksweg 112
6581ER Malden
Tel: 024-2022215
Tel: 06- 30406916
info@woonzorgdwi.nl
www.woonzorgdwi.nl

Zelfredzaamheid-Matrix
01

02

ACTUELE
NIET
PROBLEMATIEK ZELFREDZAAM

03

BEPERKT
ZELFREDZAAM

04

VOLDOENDE
ZELFREDZAAM

05

VOLLEDIG
ZELFREDZAAM

