De Boshoek
BESCHERMD WONEN, AMBULANTE BEGELEIDING EN DAGBESTEDING
RIBW K/AM (Regionale Instelling

Bij De Boshoek wonen 49 cliënten, verdeeld over vijf woongroepen. De gemiddelde

voor Beschermd Wonen Kennemer-

leeftijd ligt rond de vijftig. Zij hebben naast psychiatrische problemen een of meer

land/Amstelland en de Meerlanden)

somatische aandoeningen of handicaps.

begeleidt mensen met een psychische
kwetsbaarheid om actief en

Als u bij ons woont, krijgt u een persoonlijk begeleider en een woon- of woon-

betekenisvol deel uit te maken van

zorgbegeleider. Wij ondersteunen u bij het leren omgaan met kwetsbaarheid, bij het

de maatschappij. De Boshoek is een

versterken van uw eigen kracht en uw sociale netwerk en bij het verbeteren van uw

van de locaties van RIBW K/AM en

kwaliteit van leven.

biedt beschermd wonen, ambulante
begeleiding en dagbesteding.

Iedere bewoner heeft een eigen kamer met een ruime douche en toilet. De maaltijden
worden verzorgd.

Het team werkt nauw samen met
onder anderen behandelaars/

Ambulante begeleiding

verwijzers in de GGZ, huisartsen en

De Boshoek begeleidt ook mensen die zelfstandig wonen. De begeleiding is afgestemd

apotheken.

op uw vraag en behoefte en afhankelijk van de zorgtoekenning van de gemeente.
Als u door ons ambulant wordt begeleid, krijgt u een persoonlijk begeleider en, in
samenspraak met u, een woon- of woonzorgbegeleider. Zij ondersteunen u bij het
inrichten van uw leven op een betekenisvolle manier en bij het verwezenlijken van uw
persoonlijk perspectief.

Dagbesteding
We kijken met u naar mogelijkheden om in- of extern activiteiten te ondernemen.
Maatschappelijke oriëntatie, beweging en ontwikkeling van een hobby/dagactiviteit
staan hierbij centraal. Naast de bezigheden in de eigen woongroep kunt u
gebruikmaken van de dagactiviteiten die wij bij De Boshoek aanbieden en activiteiten
die in de buurt worden georganiseerd. Er is een breed aanbod van mogelijkheden,
ook op het gebied van trainingen. U kunt bij ons onder andere keramieken, biljarten,
darten en dansen op muziek. En we bieden diverse trainingen zoals een training
gericht op sociale vaardigheden en de training 'Health for you'.

AANMELDEN

Woont u niet bij De Boshoek en herkent u zich in de doelgroep? Dan kunt u ook

Voor beschermd wonen, ambulante
begeleiding en dagbesteding is altijd een
zorgtoekenning van de gemeente nodig.
Daar dient u uw zorgvraag als eerste neer
te leggen.

gebruikmaken van de dagactiviteiten die wij aanbieden. Vraagt u naar de speciale
folder over dagbesteding.

Medezeggenschap
De Boshoek heeft een bewonerscommissie waarin de cliënten die bij De Boshoek
wonen en de cliënten die gebruik maken van de dagbesteding zijn vertegenwoordigd.

Aanmelding verloopt via onze afdeling
Aanmelding en Advies:

Onderwerpen die hier besproken worden, hebben betrekking op de gehele locatie
en de dagbesteding. Een vaste ondersteuner neemt deel aan de maandelijkse
besprekingen. De cliënten hebben op deze manier invloed op bijvoorbeeld het

RIBW K/AM
Aanmelding en Advies
Postbus 2257
2002 CG Haarlem
T (088) 214 80 46
(van 9.00 -12.00 uur en van 13.00 - 16.00
uur en op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur)
E aanmeldingenadvies@ribw-kam.nl

locatiebeleid en de werving van personeel. Tevens maken twee cliënten van
De Boshoek deel uit van het clusterplatform 24 uurszorg. Onderwerpen die betrekking
hebben op alle 24 uurslocaties worden daar besproken. De Boshoek wordt door enkele
leden van het platform 24 uurszorg vertegenwoordigd in de centrale cliëntenraad.

Vrijwilligers
Bij De Boshoek is het mogelijk om met een vrijwilliger in contact te komen die u
bijvoorbeeld ondersteunt bij uitstapjes en winkelen of die wekelijks bij u op bezoek
komt. Vrijwilligers worden ook ingezet bij bijvoorbeeld de ondersteuning van het

INFORMATIE EN KENNISMAKEN

eetcafé, bij koersbal, bij het aanleren van computervaardigheden en bij het organiseren

U kunt altijd contact opnemen of tijdens
kantooruren langskomen op ons kantoor:

van grote activiteiten als een barbecue of kerstviering. Er zijn twee aandachts-

De Boshoek
Zon Bastion 5
1991 PK Velserbroek
T (088) 214 88 30
E boshoek@ribw-kam.nl
Begeleiding is dagelijks aanwezig van
07.30 uur tot ca. 23.00 uur. ‘s Nachts is er
een begeleider tot 07.45 uur.
De Boshoek ligt midden in Velserbroek,
tegenover het winkelcentrum en naast de
kerk. Het dienstencentrum en bushaltes
bevinden zich op loopafstand.
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functionarissen die het vrijwilligerswerk coördineren.

