Adresgegevens

De Reling 2
8447 EE Heerenveen

Telefoon
E-mailadres

(0512) 202104
locatie.dereling@telluszorg.nl

Aanmelding

aanmelden@telluszorg.nl

Aantal zorgplekken		 14
Geschikt voor cliënten met WLZ indicatie:			
				LVG
				VG
				GGZ Wonen
Geschikt voor cliënten met WMO maatwerk indicatie
Categorie			Wonen
Locatie is geschikt voor		
(Jong)volwassenen
				Cliënten met moeilijk
				verstaanbaar gedrag
Overige kenmerken		
Wonen met
				gemeenschappelijke 		
				voorzieningen (bv. sanitair)
Rolstoelvriendelijk		 beperkt
Tuin				Ja
Winkels dichtbij 		Ja
Anders				Ligging in woonwijk,
				vlakbij het centrum,
				in woonleefzone
Hoe is het eten geregeld
Eten samen
				Koken zelf

Locatie De Reling
Kleinschalig beschermd wonen
voor (jong)volwassenen

Hoe is de zorg ‘s nachts?		
Slaapwacht
				Achterwacht

Wonen bij Tellus Zorg
Adres

Voorhuis 2
en
9205 BV Dracht
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“Gewoon waar het kan,
		 speciaal waar het moet.”

Kleinschalig beschermd wonen
in een gewoon huis voor
(jong)volwassenen
De Reling
Tellus Zorg heeft in Heerenveen vier (geschakelde)
woningen waar (jong)volwassenen een eigen kamer krijgen.
Op deze locatie wordt begeleiding op maat gegeven.
Het 8-fasenmodel staat centraal in ons begeleidingsplan en
zorgt voor structuur en overzicht. De locatie staat in woonwijk
Nijehaske op fietsafstand van het centrum.

Kleinschalig wonen in een
gewoon huis
Voor sommige (jong)volwassenen is zelfstandig wonen
moeilijk. De hulpverleners van Tellus Zorg bieden
begeleiding aan (jong)volwassenen vanaf 18 tot 27 jaar, die
moeite hebben hun dag in te delen en problemen ervaren
met voor zichzelf zorgen. Wanneer zelfstandig wonen door
een verstandelijke beperking, psychische kwetsbaarheid of
gedragsproblematiek niet lukt, zal Tellus Zorg met hulp van
gediplomeerde begeleiders er alles aan doen om op de juiste
manier te ondersteunen in een zo gewoon mogelijke setting.

Hoe gaat het in een
woongroep?
Je hebt in de woongroep een eigen kamer. De andere ruimtes
in het huis zijn voor gezamenlijk gebruik. Je wordt begeleid
door een team van begeleiders. In de woongroep is dag en
nacht minimaal één begeleider aanwezig.
Een van de begeleiders is jouw persoonlijk begeleider (PBer).
Je PBer stelt samen met jou een begeleidingsplan op met
bijpassende doelen. Vervolgens werken jullie samen aan de
doelen en bespreken deze doelen wekelijks.
In de woongroep wonen en leven (jong)volwassenen met
elkaar. We verwachten dat je een vaste daginvulling hebt als
school, dagbesteding, stage of werk. Of dat je bereid bent om,
met ondersteuning van je PBer, hiernaar op zoek te gaan.
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Er wordt samen gegeten en er zijn gezamenlijke activiteiten.
Verder heeft iedereen huishoudelijke taken en vindt er op
vaste momenten overleg plaats, waarin je met elkaar en met
de begeleiding overlegt over de gang van zaken in huis.

Oog voor ontwikkeling en
vaardigheden
In de woongroep werk je aan het aanleren van vaardigheden
op verschillende gebieden. Zelfverzorging, het leven van
alledag, omgaan met anderen, school en/of werk en vrije tijd.
Er is individuele aandacht voor je ontwikkeling en hoe je in je
vel zit. Hiermee werken we eraan dat je zelfstandiger in het
leven komen te staan.
We streven ernaar dat uiteindelijk zelfstandig wonen
mogelijk is. De begeleiders van de Woongroep werken samen
met andere professionals wanneer je extra behandeling,
therapie of training volgt.

Zorgovereenkomst
Welke hulp wordt gevraagd, wat we gaan doen en hoe we dat
gaan doen, staat in de zorgovereenkomst. Dat zijn de
afspraken die we samen maken. In de evaluatiebespreking
die van tijd tot tijd plaatsvindt, bekijken we samen of we nog
op de goede weg zitten en of er misschien andere afspraken
gemaakt moeten worden om het besproken
toekomstperspectief te bereiken. De duur wordt bepaald door
de hulpvraag.

In de woongroep
• woon je samen met andere (jong) volwassenen,
begeleid door woonbegeleiders;
• leef en woon je, ga je naar school of werk je,
ondersteund door woonbegeleiders;  
• leer je vaardigheden op gebieden als zelfverzorging,
het leven van alledag, omgaan met anderen,
school en/of werk en vrije tijd.

“Gewoon waar het kan,
		 speciaal waar het moet.”

