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WELKOM

Beschut Wonen………De puzzel die in elkaar valt. 
Zoals voor zovelen in Beschut Wonen kende ik een moeilijke turbulente jeugd. 
Liefde en geborgenheid , dat heb ik zooo gemist en dat krijg ik nu volop in
tonnen terug. 
Ik voel me vaak nieuw wanneer ik nu al jaren geborgen leef. 
Ik had jaren geleden nooit kunnen denken dat ik mijn levenslust zou terug
winnen. 
Ik had ook nooit kunnen fantaseren dat ik mijn eigen dromen zou leven en
niet meer die van een ander opgedrongen. 
Ik word soms een levenskunstenaar genoemd maar als je net als mij van zo
een onstabiele en gewelddadige plaats komt en je hebt dan opeens het geluk
om liefde te ervaren dan verandert er iets in je hart wat levensvreugde
genoemd wordt. 
Ik heet jullie allen welkom. 
In deze brochure vind je informatie over de organisatie , wat Beschut Wonen
is, de huisbegeleiding en de buurt. 
Ruthy, bewoonster

 Ik ben iemand die graag mensen rond zich heeft.
Voor mij is het belangrijk dat ik niet alleen ben.

Ik ben altijd alleen geweest, opgegroeid als enig kind
terwijl mijn ouders een café uitbaatten. Ik heb dus altijd wel

volk rond mij gehad en dat mag niet wegvallen.
Het dagelijks zien van begeleiding en een babbel doen helpt mij.

Als het goed gaat is de nabijheid wel fijn, als het minder goed gaat 
maakt dat de vertrouwensband groter. Zo kan ik gemakkelijk vertellen

waar ik mee zit. De opstart binnen beschut wonen is voor mij goed verlopen. 
Ik kwam vanuit een opname een week proeven van beschut wonen. 

Dat is mij goed bevallen. Ondertussen ben ik blij dat ik de stap gezet heb.
Ik heb hier een beetje mijn thuis gevonden en ben van plan om hier nog lang te blijven!

Kurt, Bewoner



WAT IS 
BESCHUT WONEN?

Welkom bij beschut wonen. Beschut wonen is een
woonvorm voor mensen met een psychische
kwetsbaarheid. Voor sommigen is dit een tijdelijke
tussenstap, voor anderen een definitieve
woonvorm. Je zal samen met jouw begeleiders via
individuele begeleiding je eigen talenten en
krachten verder uitbouwen. We willen samen met
jou zoeken naar hoe jij je leven wil vormgeven. Dit
kan op heel veel manieren. Zo zijn er bewoners
die naar een activiteitencentrum gaan of naar het
dagcentrum van een psychiatrisch ziekenhuis.
Anderen volgen een opleiding, werken of doen
vrijwilligerswerk. Samen met jou kijken we wat jij
ziet zitten en wat mogelijk is. 

We werken met drie woonvormen:
groepswoningen, studio’s en
individueel beschut wonen. Jij
bent net in een groepswoning
komen wonen, dit houdt in dat je
samen  woont met andere
bewoners in een huis. Je hebt je
eigen kamer en deelt de
gemeenschappelijke ruimtes met
je medebewoners. Ondanks het
feit dat je samenwoont met
anderen, is het traject dat je bij
ons loopt individueel op jouw
noden en vragen afgestemd. 
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BESCHUT WONEN IPSO BIEDT MET, DOOR EN VOOR MENSEN MET EEN PSYCHOSOCIALE KWETSBAARHEID
EEN VEILIGE BASIS AAN OM VANUIT EIGEN KRACHT TE MOGEN GROEIEN. 

WE BIEDEN VIA WOONBEGELEIDING INDIVIDUELE ONDERSTEUNING. HET BELANGRIJKSTE ELEMENT VAN
ONZE VISIE IS DAT WE GELOVEN IN JOUW STERKTES EN MOGELIJKHEDEN. VIA EEN PERSOONLIJK
BEGELEIDINGSTRAJECT ONDERSTEUNEN WE JOU OM JE MOGELIJKHEDEN TE LEREN KENNEN EN JE LEVEN
TERUG IN HANDEN TE NEMEN. 
WANNEER DE SITUATIE HET TOELAAT, WORDT ER ZOVEEL MOGELIJK SAMENGEWERKT MET MENSEN UIT
JOUW OMGEVING. WE MERKEN DAT DIT VOOR HEEL WAT BEWONERS ALS ONDERSTEUNEND WORDT
ERVAREN. DIT KUNNEN ONDER ANDERE FAMILIE, VRIENDEN, OF ANDERE HULPVERLENERS ZIJN. SAMEN
MET JE NETWERK BOUWEN WE EEN STABIELE EN WARME THUIS OP ZODAT JE KWALITEIT VAN LEVEN
TOENEEMT. UITERAARD GAAN WE HIER EERST MET JOU OVER IN GESPREK EN KIJKEN WE IN HOEVERRE JIJ
JE NETWERK WIL BETREKKEN IN JE HERSTELTRAJECT. 

WE VINDEN HET BELANGRIJK OM IN TE ZETTEN OP VERBINDING OM EENZAAMHEID TEGEN TE GAAN. WE
GAAN HIERMEE AAN DE SLAG DOOR ERVOOR TE ZORGEN DAT JULLIE ZOVEEL MOGELIJK INSPRAAK
HEBBEN IN DE WERKING VAN BW IPSO. EEN VOORBEELD WAARBIJ WE DIT REALISEREN IS DE
BEWONERSRAAD, DIE WERD OMGEDOOPT TOT "DE RONDE TAFEL". TIJDENS ZO’N BIJEENKOMST KOMEN
BEWONERS EN BEGELEIDING SAMEN. WE GAAN MET ELKAAR IN GESPREK OVER ALLERLEI ONDERWERPEN
DIE VOOR IEDEREEN BINNEN BW IPSO BELANGRIJK ZIJN ZOALS BIJVOORBEELD OMBUDSDIENST,
PATIËNTENRECHTEN, BEWINDVOERING…



Wanneer je start bij onze organisatie krijg je twee  
woonbegeleiders toegewezen. Zij zullen jou
ondersteunen doorheen je traject bij BW IPSO. In
tegenstelling tot een opname in het ziekenhuis is
er geen permanente begeleiding in huis
aanwezig. Begeleidingsmomenten zijn afhankelijk
van de woonvorm, wanneer begeleiding bij jou
langs komt vul je samen in op de contactpagina
in het begin van deze bundel. In de
groepswoningen worden er geregeld
huisvergaderingen georganiseerd, ook dit is
afhankelijk van woning tot woning. 
Tijdens zo’n huisvergadering wordt heel wat
besproken. Het samenleven in groep is fijn, toch
brengt het soms ook uitdagingen met zich mee
om met meerdere personen in een huis te
wonen. Op een huisvergadering kan hierover in
gesprek gegaan worden, maar hier hoef je
uiteraard niet op te wachten. Daarnaast komen er
nog heel wat andere thema's aan bod.

Wanneer je nood hebt aan extra ondersteuning is
het waardevol dat je dit met ons bespreekt. We
gaan samen met jou aan de slag om ervoor te
zorgen dat de ondersteuning die we bieden
zoveel mogelijk aansluit bij wie jij bent en wat je
nodig hebt. Binnen BW IPSO werken we met
begeleidingsplannen, we doen alles met een
doel. Hierbij vertrekken we vanuit jouw wensen
en krachten op verschillende levensdomeinen.
Op deze manier proberen we samen met jou je
kwaliteit van leven te vergroten en tot herstel te
komen. Als nieuwe bewoner komt er
waarschijnlijk heel veel op je af. De belangrijkste
afspraken rond het samenleven kan je
terugvinden in ons huishoudelijk reglement. We
vinden het binnen BW IPSO belangrijk om te
werken op maat van onze bewoners. 

BEGELEIDING IN
HUIS



Op deze vraag is er geen vast antwoord.
Het is zeker niet verboden om een
huisdier te houden. Je moet dit wel
bespreken met je medebewoners en
woonbegeleiders. Dit is belangrijk
aangezien ook zij in contact zullen
komen met jouw huisdier.

Per maand betaal je een vaste
woonvergoeding. In deze vergoeding zijn
onder andere de kosten voor
nutsvoorzieningen (EGW) en een
internetabonnement inbegrepen. 

We vragen ook om zelf een oplossing te
voorzien voor jouw huisdier in tijden dat
je even niet in staat bent ervoor te
zorgen. 

Het budget voor het huishouden wordt
in iedere woning anders georganiseerd.
Er wordt per week of per maand een
inleg gedaan om algemene kosten te
dekken zoals bv. toiletpapier,
afwasmiddel... 

MAG IK EEN HUISDIER?

WAT KOST HET?

VEEL
GESTELDE
VRAGEN

Bezoek is van harte welkom in de
woning. Het ontvangen van bezoek is
iets wat je best met je medebewoners
bespreekt. 

Je bent een volwassen persoon en gaat
en staat waar je wilt. Het is wel fijn dat je
ons inlicht wanneer je voor enkele
dagen het huis verlaat of een gepland
begeleidingsmoment niet aanwezig kan
zijn. 

MOGEN ER MENSEN OP 
BEZOEK KOMEN?

MAG IK HET HUIS
VERLATEN?



We willen dat jouw familie en vrienden zich welkom
voelen binnen onze organisatie. Wij vinden het
vanzelfsprekend dat zij als steunfiguur betrokken
worden in jouw traject en herstel als dit mogelijk is.
Familie en vrienden zijn een belangrijke
gesprekspartner en kunnen een grote rol spelen in
het herstel. We zoeken graag samen met jou en je
netwerk uit hoe dit vorm kan krijgen. Jouw naasten
zijn zowel welkom in de woning als tijdens
georganiseerde activiteiten voor naasten. Familie en
vrienden kunnen ook steeds bij ons terecht wanneer
ze vragen of opmerkingen hebben. Jouw
huisbegeleiding zijn hun eerste aanspreekpunt. We
staan hen graag te woord en luisteren graag naar
bezorgdheden of vragen. Het beroepsgeheim laat
ons niet toe alle informatie te delen, dit sluit een
open dialoog natuurlijk niet uit.

FAMILIE EN
VRIENDEN

pn



BUURT EN
ACTIVERING

Binnen Beschut Wonen IPSO voorzien we vrijblijvend
een onthaalbuddy. Dit zijn bewoners die jou meenemen
op verkenning in de buurt waar je komt wonen. Je kan
bij hen terecht voor heel wat zaken. Zo kunnen ze je
meer uitleg geven over voorzieningen in de buurt
bijvoorbeeld: vrije tijd, de lokale bakker, de
dichtstbijzijnde supermarkt, de apotheek, het openbaar
vervoer of zorgverleners.

DE BUURT

Binnen BW IPSO organiseren we zelf ook heel wat
acitiviteiten. Dit kunnen uitstappen zijn of gewoon
gezellig samen een koffie drinken. Zo kan je terecht bij 't
Vlot, Deltahuis en De Blijde Inkom. Voor meer
informatie kan je terecht bij je onthaalbuddy of de
woonbegeleiding. 

ACTIVERING VANUIT BESCHUT WONEN

Ook De Moester en Poco Loco bieden een uitgebreid
activeringsaanbod waar we telkens op kunnen
aansluiten. Ook voor deze informatie bevraag je best je
onthaalbuddy of de woonbegeleiding.
We helpen je graag verder op basis van jouw interesses.  

DE MOESTER EN POCO LOCO



CONTACT EN  
PERSOONLIJKE
INFO

Dit is de onthaalbrochure van ........................................................................................

Mijn begeleiders zijn ............................................................................................................   
Dit zijn hun contactegegens:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Telefoonnummer bureau: .................................................................................................

Telefoonnummer wachtdienst (in geval van nood 24/7 bereikbaar):
...........................................................................................................................................................

Begeleiding komt op volgende dagen langs:
        maandag van .......... tot ..........
        dinsdag van .......... tot ..........     
        woensdag van .......... tot ..........
        donderdag van .......... tot ..........
        vrijdag van .......... tot ..........

De inleg voor huishouden bedraagt € ......................................................................
en wordt betaald op ............................................................................................................

Goed om weten:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................



We hopen dat deze brochure ervoor
heeft gezorgd dat je een vliegende start
kan maken bij BW IPSO.
Bij vragen over deze brochure of over
beschut wonen kan je steeds terecht bij
je woonbegeleiding of je onthaalbuddy.


