WONEN MET BEGELEIDING VAN BUREAU BECKERS
Bureau Beckers heeft ruime ervaring in het begeleiden van cliënten met ASS-problematiek en adhd en
een normale tot goede intelligentie. Wilt u:
• Zich voorbereiden op zelfstandig wonen?
• Met lichte begeleiding zelfstandig wonen?
• Met intensieve begeleiding zelfstandig wonen?
• Vanuit een woonvorm overstappen naar zelfstandig wonen met intensieve begeleiding?
Dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

Wat vinden wij belangrijk bij begeleiding van onze cliënten?
Wij zijn van mening dat de belangrijkste voorwaarde voor het welzijn van ieder mens is, om zoveel
mogelijk zelf de regie over het eigen leven te kunnen voeren. Door bij de begeleiding de ontwikkeling
van de eigen mogelijkheden van iedere cliënt centraal te stellen, werken wij aan de zelfredzaamheid en
de zelfstandige deelname aan de samenleving van onze cliënten. Op deze manier dragen wij zo veel
mogelijk bij aan het welzijn van onze cliënten.
Concreet betekent dit dat we onze cliënt zoveel mogelijk vaardigheden helpen te ontwikkelen om
zelfstandig te kunnen wonen en in regulier werk te functioneren. Waar dit niet mogelijk blijkt, blijft het
uitgangspunt dat onze begeleiding gericht moet zijn op een zo groot mogelijke mate van zelfregie en
ontwikkeling. Onze begeleiding is er te allen tijde op gericht om de cliënt kwaliteiten te laten
ontwikkelen die ze op eigen kracht, dus zonder begeleiding, in kunnen zetten. De cliënt moet in staat
gesteld worden om zo veel mogelijk zelfstandig een weg te vinden in de maatschappij, omdat niet
verwacht mag worden dat de omgeving van de cliënt zich altijd aan hem of haar aan zal passen. Hiermee
wordt de afhankelijkheid van de cliënt verminderd, en kan deze zo veel mogelijk zelf de regie over het
eigen leven voeren.

Werkwijze
De cliënt wordt begeleid op basis van een persoonlijk zorgplan. We bepalen samen de zorgbehoefte en
wensen van de cliënt. Hierbij zoeken we graag en actief samenhang en samenwerking met de mensen
die bij de cliënt betrokken zijn. Van hier uit ontstaat rust, waardoor ook ontwikkeling mogelijk wordt.
Bureau Beckers is gespecialiseerd in ontwikkelings-gerichte begeleiding.
Het zorgplan wordt opgesteld door een speciaal hiervoor opgeleide begeleider. Wij noemen dit een
'ondersteuner'. De belangrijkste taak van de ondersteuner is, om de cliënt te helpen om naar het grote
geheel en de toekomst te kijken. En samen de stappen te zetten die daarvoor nodig zijn. De
ondersteuner heeft minimaal eens per jaar, en vaker als er grote veranderingen plaatsvinden, contact met
de cliënt. Samen wordt de zorgbehoefte onderzocht, vastgesteld en wordt zorg in samenhang ingezet.
De ondersteuner is goed op de hoogte van het zorgaanbod in de regio op allerlei terreinen, en is goed op
de hoogte van de regelgeving. Na het vaststellen van de zorgbehoefte start(en) de begeleider(s) van
Bureau Beckers.

Begeleiding ter voorbereiding op zelfstandig wonen
Voor mensen die zelfstandig willen gaan wonen, al dan niet met begeleiding, is het belangrijk om zichzelf
goed te leren kennen. Met de eigen sterke én zwakke kanten. Daarom vinden we het belangrijk dat deze
cliënten zelf betrokken zijn bij het formuleren van hun zorgbehoefte. Van daar uit kan de cliënt werken
aan zijn/haar vaardigheden, en zelf mede bewaken wanneer het mogelijk is om de overstap naar
(begeleid) zelfstandig wonen te maken. Aan de hand van doelen is het inzichtelijk waarbij begeleiding
geboden wordt, en wat de cliënt na enige tijd aan vaardigheden geleerd heeft. Begeleiding wordt op
maat geboden en zal in veel gevallen beperkt blijven tot één à twee keer per week, omdat het gezin een
basisstructuur biedt. De zorg wordt door één begeleider geboden. Bij ziekte of vakantie van de
begeleider valt de ondersteuner in.

Met een beetje begeleiding zelfstandig wonen
Veel mensen hebben genoeg aan één tot twee keer in de week begeleiding. Dit is voor hen voldoende
om tot stabiliteit te komen, en daardoor op een prettige manier te leven. Bureau Beckers begeleidt
ontwikkelingsgericht. Een stabiele situatie is bij uitstek geschikt om vaardigheden aan te leren. Waar
nodig werken we hierbij samen met behandel-organisaties. Het liefste maken we ons uiteindelijk
overbodig. De zorg wordt in principe door één begeleider geboden. Bij ziekte of vakantie van de
begeleider valt de ondersteuner in.

Met intensieve begeleiding zelfstandig wonen
Bij complexe zorgvragen werkt Bureau Beckers met een klein team van drie vaste begeleiders en een
ondersteuner. Bij deze vorm van begeleiding is de samenwerking met mensen om de cliënt heen zeer
belangrijk. Bureau Beckers biedt géén 24-uurs zorg. Door actief samen te werken met alle betrokkenen
rond de cliënt ontstaat draagkracht in het netwerk. Dit maakt zelfstandig wonen buiten een beschermde
woonomgeving mogelijk. Bij ziekte of vakantie van één van de begeleiders vallen de andere begeleiders
in. Hierdoor ontstaat continuïteit van zorg. Begeleiding van Bureau Beckers is levensloop-bestendig.

