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Emergis en Ter Weel

Beschermd wonen 
voor ouderen



Wat is beschermd wonen?
Beschermd wonen betekent dat u zo zelfstandig mogelijk woont in een 
zorgcentrum. U krijgt een eigen appartement met slaapkamer, douche en 
toilet. Kortom; u heeft echt uw eigen plek. Tegelijkertijd woont u samen met
andere mensen. De groep bestaat uit maximaal acht personen. Er is een
gezamenlijke huiskamer. Daar kunt u een kopje koffie of thee drinken, samen 
eten, televisie kijken of een spelletje doen. 

Ook kunt u gebruik maken van de voorzieningen van het zorgcentrum.
Bijvoorbeeld:
o u krijgt een warme maaltijd;
o u kunt boodschappen doen in de winkel;
o u kunt met de bewoners meedoen met activiteiten;
o u kunt de huiskrant lezen;
o u kunt naar de kapsalon.

Voor wie is beschermd wonen?
Herkent u zich in de volgende kenmerken? Dan komt u misschien in
aanmerking voor beschermd wonen:
o u heeft psychiatrische problemen;
o u vindt het fijn om samen met anderen de dag door te brengen;
o wonen in een groep geeft u steun.

Hoe ziet een dag eruit?
o U komt uit bed en u gaat zich wassen en aankleden. U krijgt hulp als dat  
   nodig is.
o De groepsmomenten zijn maaltijden en koffiedrinken.
o U bespreekt dagelijks de activiteiten van die dag. U maakt samen afspraken  
   over wie de huishoudelijke taken doet. En u praat over andere onderwerpen  
   die op dat moment belangrijk zijn.
o Na het gesprek gaat u een activiteit doen. Soms alleen, soms met
   anderen. Soms zelfstandig, soms met begeleiding.

Hoe krijgt u begeleiding?
Medewerkers van Zorggroep Ter Weel en Emergis begeleiden u bij de dingen
dieu moeilijk vindt. Bijvoorbeeld een dagindeling maken, voor uzelf zorgen of 
contact houden met familie of andere mensen. Ze leren u hoe u kunt omgaan 
met uw (psychiatrische) problemen en hoe u zelfstandig weer kunt meedoen 
aan alledaagse activiteiten in de maatschappij.  
 
U krijgt een persoonlijk begeleider van Emergis en een persoonlijk begeleider 
van het verzorgingshuis. Met hen maakt u afspraken over wat u wilt leren. Deze 
afspraken komen in uw persoonlijk zorgplan of begeleidingsplan te staan. 
Regelmatig bespreekt u dit plan.

Wanneer zijn begeleiders aanwezig?
Er is een begeleider aanwezig van maandag tot en met vrijdag, van 08.30 
uur tot 17.00 uur. Hebt u 's avonds, 's nachts of in het weekend hulp nodig? 
Dan kunt u terecht bij de medewerkers van het zorgcentrum. Als het nodig is, 
nemen zij contact op met Emergis.
 
Hoe verloopt de aanmelding?
Voor beschermd wonen binnen het zorgcentrum heeft u een beschikking
nodig. Komt u in aanmerking voor beschermd wonen binnen het zorgcentrum? 
Dan maakt u eerst kennis met de begeleiders van de beschermende woonvorm 
en maatschappelijk werk van Zorggroep Ter Weel. Vervolgens volgen we
de reguliere procedure van het zorgcentrum. 
 
Wat kost het?
U betaalt elke maand een eigen bijdrage. Het CAK bepaalt hoeveel u elke 
maand moet betalen. Uitgebreide informatie over de eigen bijdrage kunt 
u lezen in de brochure 'eigen bijdrage zorg met verblijf van het Centraal 
Administratie Kantoor (CAK). Deze folder is verkrijgbaar via maatschappelijk 
werk of via de website www.hetcak.nl.

Wilt u een eigen plek om te wonen en tegelijkertijd gebruik 
maken van de voorzieningen van een zorgcentrum? ln de 
zorgcentra Het Gasthuis en Randhof in Goes kunt u beschermd 
wonen. ln deze folder leest u wat dat precies is.


