Wat is beschermd
wonen:
Beschermd wonen is bedoeld voor
mensen die als gevolg van een
handicap niet meer zelfstandig kunnen
wonen. Er is geen sprake van
“controle of toezicht” maar van
begeleiding waar en wanneer nodig.
Bij woon begeleiding blijft iemand in
zijn eigen huis wonen met ambulante
hulp. Als dit niet meer voldoende is
dan kan diegene opgenomen worden
in een instelling of een wooninitiatief,
dit wordt beschermd wonen genoemd.
Ranonkel Wonen is zo’n wooninitiatief.

Ranonkel Wonen
www.ranonkel-wonen.nl
Tel:

078-6165026

U kunt ons altijd bellen met vragen
of andere zaken ( tussen 22.00 en
9.00 alleen bij crisis). Mochten wij
niet meteen opnemen wilt u dan een
tekstberichtje sturen met daarin het
onderwerp van gesprek. Wij streven
ernaar om u binnen 24uur terug te
bellen.

Kleinschalig Begeleid
Wonen voor mensen met Niet
Aangeboren Hersenletsel.

Contactpersoon:
Jeroen Roggekamp
Tel: 06-3332 0308
Mail jeroen@ranonkel-wonen.nl

Informatie voor
familie en vrienden

Ranonkel Wonen

Onze bewoners leven met 4 - 5
huisgenoten samen in een huis. De
wijze van samenleven staat bij ons
centraal in de doelstellingen van
Ranonkel Wonen. Wat dit in de
praktijk inhoudt kunt u in deze folder
lezen. Mocht u hierover meer willen
weten dan kunt u kijken op onze
website:
www.ranonkel-wonen.nl
of ons bellen:
078 6165026
06 33320308
06 33320309.
Wij hebben er op basis van onze
ervaring voor gekozen om niet, zoals
op dit moment gebruikelijk is, een
combinatie van bewoners met NAH en
mensen met een Lichte Verstandelijke
Gehandicapten te vormen. Mensen
met NAH hebben meer behoefte aan
een leefomgeving met minder en
overzichtelijkere prikkels zoals geluid,
lichten enz. Wij bieden 24 uurszorg
aan, aan zorgvragers die met de juiste
begeleiding en ondersteuning in staat
zijn om een zekere mate van
zelfstandigheid te verkrijgen en
behouden. In de praktijk betekent dit
dat wij de 1e week 24 uur aanwezig
zijn. Daarna passen wij onze
aanwezigheidstijden aan op de
behoefte van de aanwezige

zorgvragers. In geval van twijfel
zullen wij, na overleg, gebruik maken
van een persoonlijk alarm of er blijft
een zorgverlener aanwezig.
Daarnaast is er natuurlijk ook een
telefonische bereikbaarheidsdienst.

Familie & vrienden
Familie en vrienden zijn altijd
welkom binnen Ranonkel Wonen.
Zowel voor een gezellig kopje koffie
en een praatje als voor serieuze
gesprekken. Waar nodig kunnen wij
aan een zorgvrager en zijn sociale
omgeving familiebegeleiding en/ of
therapie geven. De wensen van de
zorgvrager staan hierbij voor ons
centraal.

Informatie delen

Alle informatie over een zorgvrager is
het eigendom van de zorgvrager. Dit
betekent dat wij geen informatie met
anderen mogen delen zonder
toestemming van de zorgvrager.
In principe werken wij niet met 1e
contactpersonen omdat onze
zorgvragers (over het algemeen)
goed in staat zijn om zelf te vertellen
wat zij willen en om zelf de contacten
te onderhouden met familie en
vrienden. Daarom stimuleren wij

onze zorgvragers om te gaan werken
met:
https://www.carenzorgt.nl/welcome
Dit is een platform voor zorgvragers
waarop zorgvragers, familieleden en
zorgverleners informatie kunnen
delen. De zorgvrager bepaalt wie er
toegang krijgen en wie niet.

Open deurbeleid
Omdat uw familie bij ons woont kunt
u, net als vroeger gewoon
langskomen voor koffie en een
praatje. Bezoek is altijd welkom
zolang dit de andere bewoners niet
stoort. In overleg kunt u ook bij ons
mee-eten. In de huiskamer staat een
vaste telefoonlijn voor algemeen
gebruik. Het nummer is: 078
8431467. Als er zaken zijn die u met
ons wilt bespreken kan dit zowel bij
de koffie als na een afspraak, wat u
het prettigste vindt. Wij organiseren
een jaarlijkse bespreking met
zorgvragers en hun sociale omgeving
waarin we met elkaar bespreken wat
er goed gaat en hoe de zorg en
begeleiding binnen Ranonkel
verbeterd kan worden.

