Beschermd wonen binnen De-Bruggen
De-Bruggen wil jou graag inzicht geven in de woonvormen en de begeleidingsmogelijkheden binnen
De-Bruggen te Veendam, Wildervank (Groningen) en Zuidlaren (Drenthe).
De beschermde woonvorm ‘BW Zuidlaren’ te Zuidlaren
De BW Zuidlaren is een beschermde woonvorm waar 24 uur per dag een medewerker aanwezig is op
de locatie. Binnen de BW Zuidlaren is er ruimte voor 35 bewoners waarbij er over meerdere 6 tot 12
bewoners in een groep samenwonen. Bewoners wordt veiligheid, stabiliteit en intensieve
ondersteuning geboden. De BW Zuidlaren is een groepswoning waarbij je, tenzij anders afgesproken,
gezamenlijk met andere bewoners en de medewerkers huishoudelijke taken uitvoert en
groepsmomenten deelneemt.

De beschermde woonvorm ‘de Havenstraat’ te Veendam
De Havenstraat is een beschermde woonvorm waar 24uurs
begeleiding wordt geleverd. Er is 24 uur per dag een
medewerker van De-Bruggen aanwezig in de beschermde
woonvorm. Er is ruimte voor 19 bewoners. De bewoners
hebben intensieve begeleiding en toezicht nodig. De
Havenstraat is een groepswoning waarbij je, tenzij anders
afgesproken, gezamenlijk een huishouden draait en aan
groepsmomenten deelneemt.

De woonvorm ‘de Nijveenlaan’ te Wildervank
Op de Nijveenlaan wonen bewoners in een
beschermde woonvorm maar hebben wel hun eigen
appartement. De bewoner voert, met hulp van de
begeleiding, zelfstandig de huishoudelijke taken uit.
Een groot deel van de dag is er een medewerker op de
locatie aanwezig. Als er geen medewerker aanwezig is
kan er een beroep gedaan worden op de medewerkers
door telefonisch contact met ze te leggen. Indien
noodzakelijk komen zij dan bij je langs.

De geschikte woonplek
De medewerkers van De-Bruggen kijken samen met jou naar de meest geschikte woonplek. Indien je
binnen De-Bruggen woont is er altijd de mogelijkheid om de begeleiding op- of af te schalen. Dit open afschalen kan naar aanleiding van jou wensen, je begeleidingsbehoeft e en de interne
mogelijkheden. Het op- en afschalen kan ook een door- of uitstroom naar een andere woning
betekenen. De-Bruggen werkt samen met externe partijen om uitstroom naar de reguliere
woningmarkt te realiseren.

