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Beschermde woonvorm
de Hofpoel
Introductie

Het Zorgbedrijf Volwassenen
verleent hulp aan volwassenen
tussen 18 en 65 jaar die langer
dan een jaar psychiatrische
problemen hebben en naar
verwachting gedurende langere
periode een beroep zullen doen
op specifieke hulp van de
Geestelijke Gezondheidszorg.

Beschermde woonvorm de Hofpoel
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Het Zorgbedrijf Volwassenen heeft meerdere behandel- en begeleidings
mogelijkheden. Tot die begeleidingsmogelijkheden behoort ook BW de Hofpoel
te Brunssum, één van de beschermde woonvormen van het Zorgbedrijf
Volwassenen. Uw begeleiding stemmen wij steeds af op uw individuele hulpvraag.
Wij trachten goed te luisteren naar uw behoeften en wensen met betrekking tot
wonen, dagbesteding en zorg.

Algemeen

Deze folder is bedoeld om u informatie
te geven over de beschermde woonvorm
de Hofpoel, de aanmeldingsprocedure
en enkele praktische zaken in de woon
vorm. Deze folder is een aanvulling op
de mondelinge informatie die u van uw
verwijzer of behandelaar zult krijgen.

Voor wie

Ten gevolge van uw psychiatrische
problemen kunt u nog niet of niet meer
zonder begeleiding of ondersteuning
zelfstandig wonen. Met de hulp van
begeleiders, familie/naasten en
medebewoners zou dit wel mogelijk zijn.
In een beschermde woonvorm ontvangt
u begeleiding en ondersteuning bij het
wonen, werken, leren en sociale
contacten onderhouden. Om deze
begeleiding en ondersteuning goed te
kunnen uitvoeren is het nodig dat u
(tijdelijk) bij ons verblijft. Binnen deze
context krijgt u voor de duur van de
zorgverlening woonruimte toegewezen.
De woonvormen verschillen in grootte,
in de faciliteiten die geboden worden en
de gemeente waar ze gelegen zijn. BW
De Hofpoel is gelegen in Brunssum.
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Doelstelling

In een beschermde woonvorm deelt u
samen met andere bewoners een
woning. De woonbegeleiders onder
steunen u om zo goed mogelijk te
wonen en te werken. Iedere cliënt is
anders en heeft een andere hulpvraag.
Daarom onderzoeken de woonbege
leiders samen met u aan welke
ondersteuning u behoefte heeft. Uw
begeleidings- of ondersteuningsvraag
kan bestaan uit bijvoorbeeld hulp bij het
organiseren van de huishouding,
financiën en medicatiebeheer. Het doel
is dat u uw leven op een zo zelfstandige
mogelijke manier kunt inrichten met zo
min mogelijk professionele hulp.

Hoe aanmelden

Uw behandelaar kan u door middel van
een aanmeldformulier beschermd
wonen aanmelden. Plaatsing kan pas als
u naar aanleiding van de aanmelding een
beschikking(voorheen CIZ indicatie) van
de gemeente heeft gekregen.

Hoe ziet de Hofpoel eruit

BW de Hofpoel is een appartementen
complex bestaande uit 32 appartementen.
BW de Hofpoel is gevestigd aan de rand
van het centrum van Brunssum, gelegen
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aan het nieuwe zorgplein, MIJN, centrum
voor medische zorg.
Er zijn in totaal 32 verblijfsplekken voor
mensen met een psychiatrische kwets
baarheid waaronder ook voor (jong)
volwassenen met Autisme (ASS). Het
gebouw bestaat uit 3 verdiepingen met
appartementen. Elk appartement is
voorzien van een woonkamer met
keuken, slaapkamer, badkamer, toilet en
bergruimte met de mogelijkheid een
eigen wasmachine en/of droger aan te
sluiten. Op de eerste verdieping bevindt
zich het kantoor en de inloopruimte. De
begeleiding heeft in principe toegang tot
alle ruimtes maar zal het appartement
alleen betreden bij noodgevallen of om
toegang te verschaffen voor o.a. de
technische dienst / Mondriaan Schoon
na overleg met u. U kunt gebruik maken
van een afgesloten fietsen/scooter
stalling. Het appartementencomplex
heeft een gezamenlijk dakterras.

Welke begeleiding is mogelijk

De begeleiding bestaat uit ontwikkelings
(- en probleem) gerichte ondersteuning
bij het wonen. Het doel van de bege
leiding is dat u op een zo zelfstandig
mogelijke manier kunt wonen, werken
en leren. De hoeveelheid begeleiding
die u ontvangt is afhankelijk van uw
hulpvraag. Overdag en ’s avonds is er
begeleiding aanwezig.
De woonbegeleiding is op kantoor
aanwezig of in één van de
appartementen. Tijdens de nacht is er
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geen begeleiding aanwezig maar kunt u
in noodgevallen contact opnemen met
het Avond Nacht Weekend hoofd. Indien
noodzakelijk kan het ANW hoofd u
doorverbinden met een begeleider.

Wat is een persoonlijk
begeleider

Iedere bewoner heeft een persoonlijk
begeleider. De persoonlijk begeleider is
degene die in overleg met u het contact
met de verschillende hulpverleners
onderhoudt en uw begeleiding coördi
neert. Samen met uw persoonlijk
begeleider stelt u een begeleidingsplan
op. In regelmatige gesprekken bespreekt
u waar u ondersteuning of begeleiding
bij nodig heeft. U evalueert de reeds
gemaakte afspraken en past deze aan,
als dat nodig is.

Hoe ziet een
begeleidingsplan eruit

In uw begeleidingsplan staat omschreven
welke ondersteuning u nodig heeft om
zoveel mogelijk naar eigen wens te
kunnen leven en wonen. Er staat ook in
hoe u samen met uw persoonlijk
begeleider daaraan gaat werken en
worden de afspraken en bereikte
resultaten vastgelegd.

Huisregels

In de Hofpoel willen wij op een
respectvolle manier met elkaar omgaan.
Daarvoor zijn er een aantal huisregels
die zorgen voor een veilige en prettige
woonomgeving. Huisregels gelden voor
alle bewoners en cliënten van Mondriaan.
Soms zijn er voor de woonvorm
aanvullende regels die afdelingsregels
genoemd worden.

De huishouding

De woonbegeleiders stimuleren u om
zo zelfstandig mogelijk te functioneren.
U ontvangt een voedingsbudget dat
wekelijks wordt overhandigd. U verzorgt
de boodschappen, u kookt, u wast en u
verzorgt de schoonmaak van uw
appartement. Als dat nodig is
ondersteunen de begeleiders u hierbij.
Afspraken over de huishoudelijke taken
maakt u met uw persoonlijk begeleider.

Hoe zit het met dagbesteding

Wij streven er naar dat iedereen die bij
ons verblijft enige vorm van
dagbesteding heeft. Dit kan zowel
binnen Mondriaan of elders.
Voor de interne dagbesteding kunt u
gebruik maken van o.a. Dagbesteding in
Heerlen, Heihof Landgraaf en
Zorgboerderij Brunssum. Ook kunt u
gebruik maken van bestaande openbare
en maatschappelijke voorzieningen,
zoals bijvoorbeeld vrijwilligerswerk,
hobbyclubs en verenigingen.
Binnen de Hofpoel bieden we

verschillende inloopmomenten en een
hobbyclub. Ook bieden we een aantal
keer per week kooktraining, een
gezamenlijk ontbijt, lunch en warme
maaltijd.

Hoe zit het met uw behandelaar

Uw eventuele behandelcontacten met
uw behandelaar blijven bestaan. Er vindt
regelmatig afstemming plaats tussen uw
behandelaar en de woonbegeleiders. Dit
is belangrijk om het wonen en leven in
de woonvorm zo goed mogelijk te laten
verlopen.

Bewegingsvrijheid/verlof

In de Hofpoel heeft iedere bewoner
volledige bewegingsvrijheid. Het is voor
de begeleiders noodzakelijk om te
weten wanneer u langer dan gebruikelijk
afwezig bent. Binnen Beschermd Wonen
geldt er een maximale afwezigheid van
28 dagen per jaar. U maakt hier
afspraken over met uw persoonlijk
begeleider.
Als u ’s nachts thuiskomt wordt van u
verwacht dat u de nachtrust van uw
medebewoners niet verstoord.

Bezoek

U kunt dagelijks bezoek ontvangen van
acht uur ’s morgens tot tien uur ’s
avonds. Het bezoek mag uiteraard niet
tot overlast voor medebewoners leiden.
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Medicatiebeheer

U kunt uw medicatie volledig of
gedeeltelijk zelfstandig beheren. Ook
kan deze door de begeleiding worden
beheerd. Uw behandelaar zal u en de
begeleiding hierover adviseren om zo de
juiste afspraken met u te kunnen maken.
Ook hierbij is het belangrijk dat u zoveel
mogelijk zelfstandig doet.

Financiën

Ook voor uw eigen geldzaken is het de
bedoeling dat u deze zo zelfstandig
mogelijk beheert. Als dat nodig is kunt u,
na afspraak met uw persoonlijk
begeleider, gebruik maken van een
beperkte kasfunctie op kantoor. De
begeleiding kan u ondersteunen bij
afspraken die u maakt met
bewindvoerder of inkomensbeheer.

De kosten

De kosten van BW De Hofpoel worden
vergoed vanuit de Gemeentelijke WMO.
Wel bent u verplicht een eigen bijdrage
te betalen die afhankelijk is van uw
inkomen. Dit bedrag wordt door het
Centraal Administratie Kantoor (CAK)
bepaald. Kosten van telefoon en of
internet zijn voor eigen rekening.

Informatie

Indien u na het lezen van deze folder
nog vragen heeft, kunt u terecht bij de
het team van de Hofpoel.
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Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen van
patiënten/cliënten en praat als inspraaken medezeggenschapsorgaan mee over
het beleid van Mondriaan.
Voor de bereikbaarheid van de
cliëntenraden zie: ‘Contactgegevens’

Niet tevreden? Vertel het ons!

Onze medewerkers staan open voor uw
wensen en kritiek. Zij horen daarom
graag als eerste als u iets verbeterd wilt
zien. Het helpt vaak al door er gewoon
over te praten. Mocht u liever, om welke
reden dan ook, met iemand anders
praten dan kunt u contact opnemen met
de klachtenfunctionaris van Mondriaan.
Tevens werkt Mondriaan met
vertrouwenspersonen voor patiënten/
cliënten (PVP) en een Familievertrou
wenspersoon. Alle informatie over dit
onderwerp vindt u in de informatiefolder.

Privacyregeling

Mondriaan gaat zorgvuldig om met de
gegevens van patiënten/cliënten.
Medewerkers hebben een beroeps
geheim. Er wordt zonder uw schriftelijke
toestemming geen informatie aan
derden verstrekt of gevraagd. Binnen
Mondriaan geldt een privacyreglement.
U kunt dit reglement vragen aan uw
behandelaar/begeleider.

Contactgegevens
Adressen en telefoonnummers
Beschermde Woonvorm
De Hofpoel
Vijverlaan 56
6443 BB Brunssum
T 088 506 78 35
W www.mondriaan.eu

Klachtenfunctionarissen
Mondriaan Volwassenenzorg
Tijdens kantooruren bereikbaar op:
T 06 51 32 73 62 of
T 06 43 55 59 89
Patiëntenvertrouwenspersoon
Heerlen
J.F. Kennedylaan 301
6419 XZ HEERLEN
T 088 506 62 91
(ma. t/m do. van 9.00-16.00 uur)

Helpdesk Stichting
Patiëntenvertrouwenspersoon
Helpdesk 0900-444 88 88
(10 ct. per minuut)

Cliëntenraad Volwassenenzorg
Postbus 4436
6401 CX Heerlen
T 088 506 62 99
(ma. t/m vrij. 9.00 en 17.00 uur)
W Clientenraad.volwassenen@
mondriaan.eu
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Over Mondriaan

Mondriaan is een instelling voor geestelijke
gezondheidszorg in Limburg. Jaarlijks bieden we zorg aan
duizenden mensen. We hebben speciale behandelingen
voor kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen met
psychische of psychiatrische klachten en voor mensen
met verslavingsproblematiek. Daarnaast biedt Mondriaan
forensische psychiatrie.
Onze belangrijkste taak is mensen te helpen die door
psychische aandoeningen gedurende kortere of langere
tijd belemmerd worden in hun welzijn en functioneren.
Ons uitgangspunt daarbij is: thuis als dat kan, opgenomen
als dat echt moet. Onze aanpak is oplossings- en
samenwerkingsgericht en zoveel mogelijk op de persoon
afgestemd.
Mondriaan is één van de grotere werkgevers in Limburg.
We zijn een erkend opleidingsinstituut voor psychiaters,
psychologen en verpleegkundig specialisten. Opleiden en
wetenschappelijk onderzoek staan in dienst van
het continu verbeteren van onze zorg, op basis van de
nieuwste inzichten.
Op www.mondriaan.eu vindt u meer informatie.

Postbus 4436
6401 CX Heerlen
T 088 506 62 62
www.mondriaan.eu
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