Sandra Beeren, woont en werkt bij PSW.

Het verhaal van Mingus
Mingus Cox: "Ik vind zelfstandigheid belangrijk en ben erg gehecht

PSW

en begeleiders. De begeleiding denkt goed met mij mee. Ik heb

6049 HB Roermond

aan mijn eigen appartement. Dat respecteren mijn medebewoners
in het woonbegeleidingscentrum van PSW veel geleerd. Ik moet

eerlijk zeggen, dat was niet allemaal gelukt als ik thuis was gebleven!"

Onze manier van werken
De begeleiding is gericht op een zo groot mogelijke deelname aan de lokale samenleving. Ook is er aandacht voor

werk, dagbesteding en de invulling van vrije tijd. Voor elke cliënt wordt een realistisch ondersteuningsplan gemaakt

met aandacht voor de wensen, dromen en doelen van een cliënt. PSW hecht veel waarde aan goede contacten met
ouders/verwanten. PSW erkent hen als ervaringsdeskundigen bij uitstek. Het werken binnen de driehoek cliënt,

ouder/verwant en medewerker is dan ook van essentieel belang. Een persoonlijk begeleider is het eerste aanspreek-

punt voor de cliënt, ouders/verwanten, medewerkers en eventuele andere hulpverleners. Zo blijft de zorg persoonlijk

en toegankelijk.

Voor vragen en opmerkingen
kunt u contact opnemen met

Theo Cox, vader van Mingus: "De overstap van thuis wonen naar het
woonbegeleidingscentrum was voor ons allemaal spannend en wen-

nen. We zijn blij dat we deze stap vroeg hebben genomen. De bege-

leiding staat open voor zijn en onze wensen en zorgen. Mingus woont

in een hechte, zorgzame groep en is in vele opzichten gegroeid."
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"Op mijn kamer kan ik lekker dansen, zingen en
TV kijken. Als ik zin heb, ga ik gezellig naar de
huiskamer. Daar kan ik kletsen en lol maken. Ik
help ook mee met koken. Ik wil hier nog heel lang
bij de anderen blijven wonen. Ik vind het hier ﬁjn."

Wonen in een

woonbegeleidingscentrum

Een veilig en vertrouwd thuis voor

mensen met een verstandelijke beperking

Onze passie kent geen beperkingen

Midden in een
woonwijk

Woonbegeleiding op maat
De woonbegeleidingscentra bieden verschillende mo-

gelijkheden: één- en tweepersoonsappartementen en

PSW biedt woonbegeleiding met huisvesting aan

woongroepen voor maximaal acht personen. Alle cliënten

Cliënten kunnen een bijkomende lichamelijke, zin-

de meeste cliënten eigen sanitair en desgewenst een

volwassenen met een verstandelijke beperking.

hebben een eigen zit/slaapkamer. Daarnaast hebben

tuiglijke beperking hebben of andere problematiek.

keukenblok. In de woongroepen delen de bewoners een

zich thuis en veilig voelt en waarbij ouders/verwanten

Cliënten die intensieve zorg nodig hebben, kunnen

Doel is een woonsituatie te creëren waar de cliënt

betrokken zijn. PSW heeft diverse kleinschalige
woonbegeleidingscentra midden in een woonwijk.

"Ik leef mijn eigen leven en heb het hier
goed. Als ik vrij heb, ga ik wandelen met
mijn vriendin. Ik hoop nog heel lang in dit
woonbegeleidingscentrum te wonen!"

Frits Sengers, woont al 35 jaar bij PSW

huiskamer, (bij)keuken, berging en een tuin en/of terras.

Woonbegeleiding voor mensen met
een matige verstandelijke beperking

Deze cliënten wonen meestal in een (kleine) groep. De

begeleiding is 24-uurszorg. Dat betekent niet dat de

begeleiding altijd in de woongroep aanwezig is, maar

gebruikmaken van aangepaste voorzieningen. Er wordt
begeleiding wordt hierop afgestemd.

leven volledig aangewezen op begeleiding en verzorging.

Woonbegeleiding voor mensen met
een lichte verstandelijke beperking

Deze cliënten wonen individueel of in een kleine groep.

De begeleiding is doorgaans beperkt tot een aantal

uren per dag of per week. De cliënten kunnen in on-

voorziene situaties terug vallen op de begeleiding of

slaapdienst in een nabij gelegen locatie.

Jolanda Zelis, moeder van Daphne

wel 24 uur per dag beschikbaar en in de buurt.

Woonbegeleiding voor mensen met
een ernstige verstandelijke beperking

altijd gekeken naar wat een cliënt nodig heeft. Ook de

"We vonden het een hele stap dat
Daphne in een woonbegeleidingscentrum ging wonen. Door de open
houding van PSW voor onze wensen
en de persoonlijke benadering,
voelde Daphne zich snel thuis."

Cliënten met een ernstige beperking zijn in hun dagelijkse
De begeleiding binnen een woongroep is 24-uurszorg,

waarbij dag en nacht begeleiders aanwezig zijn.

Woonbegeleiding voor senioren

het creëren van een rustige omgeving, een aangepast

Logeren

Vrije tijd en vakanties

verwanten thuis wonen. Enerzijds om te wennen aan het

mogelijk wordt gezocht naar aansluiting bij reguliere

om de thuissituatie te ontlasten. Daarnaast biedt PSW

programma en goede medische verzorging.

PSW gaat altijd uit van wat een cliënt wil en kan. Waar

Ouder wordende cliënten krijgen vaak behoefte aan

clubs of verenigingen. Daarnaast biedt PSW een geva-

woongroepen waar de begeleiding vooral is gericht op

clubs en vakanties. Ook kunnen cliënten terecht in de

andere zorg en ondersteuning. De senioren wonen in

rieerd aanbod aan gespecialiseerde vrijetijdsactiviteiten,
trefcentra van PSW.

Verschillende woonlocaties hebben een logeerkamer,
bestemd voor (jong)volwassenen die bij hun ouders/

wonen in een woonbegeleidingscentrum en anderzijds
waar nodig crisisopvang.

