Woonbegeleiding BOTS Begeleiding
BOTS biedt ambulante begeleiding aan jeugdigen en volwassenen met ASS (Autisme Spectrum
Stoornis), ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) en jeugdigen met een angststoornis met
schoolweigering in de regio’s Nijmegen en Arnhem, Noord Noord-Limburg en het Land van Cuijk.
Om in aanmerking te komen voor onze begeleiding, heeft u een indicatie individuele begeleiding in
het kader van het besluit zorgaanspraken AWBZ (PGB en ZIN) nodig.
We hanteren een drietal uitgangspunten die binnen onze begeleiding centraal staan: De hulpvraag
van de cliënt en bij jeugdigen ook die van zijn/haar ouders staat centraal. De begeleiding vindt
zoveel mogelijk plaats in de eigen context van de persoon. Dit is meestal de omgeving waar de
hulpvragen zich voordoen. Wij streven ernaar om de cliënt te begeleiden richting een zo zelfstandig
mogelijk functioneren in onze samenleving, uitgaande van de eigen mogelijkheden.
BOTS biedt levensloopbegeleiding. Dat wil zeggen dat BOTS de cliënten ook specifiek begeleidt bij
de overgangen die zij meemaken in hun leven. Dit kan de overgang van basisschool naar
middelbare school zijn, maar ook de overgang van een opleiding naar werk of de overgang van het
wonen bij ouders naar zelfstandig /begeleid wonen. Tevens begeleiden wij volwassenen die
zelfstandig wonen, alleen of met hun gezin.
Wat betreft de woonbegeleiding bereiden wij onze cliënten eerst voor op wat dit voor hen inhoudt.
Er wordt aan de hand van 8 leefgebieden/thema’s die met de cliënt in kaart gebracht woorden. Er
wordt gekeken waar de mogelijkheden van de cliënt liggen, maar ook wat ze nog moeten
leren/oefenen. Daarnaast vindt de oriëntatie plaats op mogelijke woonvormen en hun wensen en
eisen die daarbij horen. Als in kaart is gebracht op welke gebieden de cliënt vaardigheden mist dan
wordt er een plan gemaakt hoe deze vaardigheden te oefenen en in te trainen. Daar wordt dan ook
mee gestart. Tegelijkertijd wordt er een keuze gemaakt voor een woonvorm en vinden
vervolgstappen plaats als: het inschrijven of gesprekken met andere hulpverleners die de
begeleiding mogelijk over gaan nemen. Als de cliënt er ‘klaar’ voor is, vindt de overgang plaats
naar het zelfstandig/begeleid wonen. Ook de ouders worden, in samenspraak met de cliënt, bij dit
proces betrokken.
Er zijn 3 opties wat betreft de begeleiding van BOTS als de cliënt van woonvorm verandert:
1. BOTS blijft ambulante begeleiding bieden als de cliënt zelfstandig gaat wonen (studentenhuis,
appartement, koophuis),
2. BOTS blijft, alleen in het geval van verhuizen naar Woonzorgnet, de cliënt begeleiden samen met
de nieuwe begeleiders totdat de begeleiders van Woonzorgnet dit helemaal kunnen overnemen,
3. BOTS stopt met de begeleiding omdat de cliënt binnen een andere instelling gaat wonen
waardoor ambulante begeleiding niet meer van toepassing is.

