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Introductie

De Volwassenenzorg 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 Caumerbeek
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De Volwassenenzorg heeft meerdere
behandel- en begeleidingsmogelijkheden.
Tot die begeleidingsmogelijkheden
behoort ook BW Caumerbeek
te Heerlen, één van de beschermde
woonvormen.

Algemeen

Deze folder geeft informatie over de
beschermde woonvorm Caumerbeek
en enkele praktische zaken in de
woonvorm.

Voor wie

BW Caumerbeek is bedoeld voor
volwassenen, met een normale
begaafdheid, bij wie de diagnose
‘Autisme Spectrum Stoornis’ is
vastgesteld. Patiënten van BW
Caumerbeek zijn in behandeling bij
Mondriaan en krijgen daarnaast
begeleiding bij het wonen, werken ,
leren en sociale contacten. Binnen deze
context krijgt u voor de duur van de
zorgverlening woonruimte toegewezen.

Doelstelling

U heeft hulp nodig bij het wonen. De
begeleiders ondersteunen u, om zo
zelfstandig mogelijk te wonen, te leren,
te werken en uw vrije tijd door te
brengen. In Beschermd Wonen
Caumerbeek woont u zelfstandig
in een appartement.

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.

In deze folder kunt u
lezen wat de beschermde
woonvorm Caumerbeek is
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Hoe ziet BW Caumerbeek er uit

Beschermd wonen Caumerbeek
bevindt zich in een flatgebouw
met 70 appartementen waarvan
22 appartementen beschikbaar zijn
voor patiënten.
Deze appartementen zijn verspreid
over het gehele flatgebouw.
In appartement nr. 246 is het kantoor
gevestigd. Iedere bewoner heeft naast
het appartement de beschikking over
een kelderbox, waar men eventueel een
fiets of bromfiets kan stallen.

Welke begeleiding is mogelijk

De begeleiding bestaat vooral uit
ondersteuning bij het wonen, werken,
leren en vrije tijdsinvulling. Welke hulp
en hoeveel hulp u nodig heeft wordt in
overleg met u en uw begeleider
vastgesteld.
U kunt 24 uur per dag beroep doen op
begeleiding. De woonbegeleiders zijn
overdag op kantoor of in één van de
appartementen van BW Caumerbeek.
‘s Nachts is er een bereikbare dienst. U
kunt dus altijd vragen stellen en/of
afspraken maken over uw begeleiding.

Wat is een persoonlijk
begeleider?

De persoonlijk begeleider coördineert
uw begeleiding en onderhoudt in
overleg met u het contact met de
verschillende hulpverleners. Regelmatig
bespreekt u met uw persoonlijk
begeleider waar u ondersteuning of
begeleiding bij nodig heeft. Samen
stelt u een begeleidingsplan op. U
evalueert de gemaakte afspraken en
past deze aan, als dat nodig is.

Hoe ziet een zorgovereenkomst
en een begeleidingsplan eruit

In de zorgovereenkomst staat dat
Mondriaan en u een overeenkomst
hebben gesloten over de zorgverlening
op basis van de gemeentelijke beschik
king. In de zorgovereenkomst wordt ook
verwezen naar de huisregels. In het
begeleidingsplan staat omschreven
welke ondersteuning u nodig heeft op
basis van uw zorgbehoefte, er staat ook
in hoe u samen met uw persoonlijk
begeleider daaraan gaat werken en
worden de afspraken en bereikte
resultaten vastgelegd.

De begeleiders stimuleren
u om zo zelfstandig
mogelijk te functioneren.
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Huisregels

Huisregels zijn nodig voor een veilige
en prettige woonomgeving voor
iedereen. Huisregels gelden voor
alle bewoners en cliënten van
Mondriaan. Soms zijn er voor de
woonvorm aanvullende regels die
afdelingsregels genoemd worden.

De huishouding

Bij zelfstandig wonen hoort ook het
regelmatig opruimen en poetsen van
uw appartement. Bij het huishouden
hoort ook zelfstandig voor uw eten
zorgen, dus boodschappen doen en
koken. De begeleiders maken afspraken
met u en ondersteunen u bij deze
activiteiten. Vaak wordt er gewerkt met
schema’s om deze activiteiten structuur
te geven. Bij al deze activiteiten wordt
voor u een plan op maat gemaakt, met
als doel uw zelfstandigheid te vergroten.

Dagbesteding

Iedere bewoner van BW Caumerbeek
dient een zinvolle dagbesteding te
hebben of te krijgen. Deze dagbesteding is voor iedere persoon anders,
sommigen hebben werk of gaan naar
school, anderen maken gebruik van
dagbestedingsactiviteiten.
Op afgesproken tijdstippen wordt het
kantoorappartement gebruikt voor
gezamenlijke activiteiten of ontmoeting.

Uw behandelaar

Er vindt regelmatig overleg plaats
tussen u, uw behandelaar en uw
persoonlijk begeleider. Dit is belangrijk
om het wonen en leven in de woonvorm
zo goed mogelijk te laten verlopen.

Bewegingsvrijheid/verlof

We verwachten van u dat u zich
houdt aan de afspraken die in
uw begeleidingsplan met u zijn
gemaakt. Er kunnen ook
afspraken worden gemaakt
over aan- en afwezigheid.

Medicatiebeheer

Uw begeleider maakt met u afspraken
over uw medicatiegebruik. Ook hierbij
is het belangrijk dat u zoveel mogelijk
zelfstandig doet.

Financiën

U bent zelf verantwoordelijk
voor uw eigen geldzaken. De
begeleiding kan u ondersteunen bij
afspraken die u maakt met een
bewindvoerder of inkomensbeheerder.

De kosten

De kosten van BW Caumerbeek
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.
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Informatie

Indien u na het lezen van deze folder
nog vragen heeft, kunt u terecht bij
het team van BW Caumerbeek of bij
uw behandelaar.

Cliëntenraad

De Cliëntenraad behartigt de
gemeenschappelijke belangen
van patiënten/cliënten en praat mee
over het beleid van Mondriaan.
Voor de bereikbaarheid van de
cliëntenraden zie: ‘Contactgegevens’
op de laatste pagina van deze folder.

Niet tevreden? Vertel het ons!

Onze medewerkers staan open voor uw
wensen en feedback. 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 vertrouwens-
personen voor patiënten/cliënten (PVP)
en een Familie-vertrouwenspersoon.
Alle informatie over dit onderwerp vindt u
in de informatiefolder.

Privacyregeling

Mondriaan gaat zorgvuldig om met
de gegevens van patiënten/cliënten.
Medewerkers hebben een beroepsgeheim. 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/
hulpverlener.

Contactgegevens
Adressen en telefoonnummers
Beschermde Woonvorm
Caumerbeek

Fossielenerf 246
6413 ME Heerlen
T 088 506 78 60
E bwcaumerbeek@mondriaan.eu
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 tot 16.00 uur)

Familievertrouwenspersoon

Rine Palsma, tijdens kantooruren:
M 06 504 01 333
E r.palsma@lsfvp.nl

Landelijke hulplijn voor familieleden:
0900 333 22 22 (10ct./min.)
W www.lsfvp.nl

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. van 9.00 tot 17.00 uur)
E Clientenraad.volwassenen@
mondriaan.eu

Heeft u nog vragen,
bel ons dan gerust:
088 506 78 60
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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.
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