Geloof in eigen kunnen

Riwis Zorg & Welzijn
ondersteunt mensen met
psychische, sociale of
lichamelijke beperkingen bij een
zo zelfstandig en onafhankelijk
mogelijk leven.
Het ontdekken en gebruik
maken van uw eigen kunnen
staat voorop. Samen met u en
de mensen die voor u belangrijk
zijn, werken we aan een gezond
leven, je prettig voelen, veilig
en plezierig wonen en meedoen
aan de samenleving.
We vertrouwen ook in het eigen
kunnen van onze medewerkers.
We bieden hen de ruimte zaken
goed en snel te regelen in het
belang van cliënten.
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Geloof in eigen kunnen

Zelfstandig ouderschap…
hoe doet u dat?
Praktische informatie voor jeugd & gezin

Onze begeleiding is erop gericht
uw rol als ouder zo snel mogelijk
weer zelfstandig op te pakken.
Begeleiding van Riwis
De begeleiding van Riwis is erop gericht uw rol
als ouder weer zelf op te kunnen pakken. In de
praktijk betekent dit dat we werken aan het:

Voor (aanstaande) moeders en ouders met psychische-,
psychiatrische- of gedragsproblematiek kan het ouderschap
moeilijk zijn. Vaak klopt u dan voor hulp aan bij familie of vrienden.
Soms is er echter professionele begeleiding noodzakelijk.
Riwis kan u dan ondersteunen bij de verzorging en opvoeding.
We noemen dat gezinsbegeleiding.
Begeleiding bij de opvoeding

We bieden twee soorten gezinsbegeleiding:
bij u thuis (ambulante begeleiding) of in een
woning van Riwis (beschermd wonen). In onze
beschermde woonlocaties begeleiden we
moeders en hun kinderen.
Hulp bij opvoeding en praktische zaken
Vanaf de start is onze begeleiding erop
gericht uw rol als ouder zo snel mogelijk
weer zelfstandig op te pakken. We helpen
u ook met allerlei praktische zaken, zoals
administratie, financiën, contacten met
instanties of het uitbreiden van uw sociale
contacten. Centraal bij onze gezinsbegeleiding
staat het welzijn van uw kind(eren) en de
hechting tussen u en uw kind.
Begeleiden van bezoekregelingen
bij scheiding
Een specifieke vorm van gezinsbegeleiding
is het begeleiden van bezoekregelingen bij
scheiding. Deze vorm van begeleiding wordt
ingezet als ouders gescheiden zijn en zich
problemen voordoen bij het uitvoeren van
de wettelijk vastgestelde bezoekregeling.
Een medewerker van Riwis kan dan bij de
bezoekregeling aanwezig zijn als observator of
coach. Meestal voert Riwis deze begeleiding
uit op verzoek van Bureau Jeugdzorg.

Begeleiding aan jonge moeders
in een woning van Riwis

Speciaal voor jonge moeders die voor
ondersteuning niet in hun eigen netwerk
terecht kunnen, hebben we specifieke
woonvormen. Hier woont u samen met
andere (aanstaande) moeders en hun
kinderen. Alleen zwangere vrouwen en
moeders met kinderen in de voorschoolseen basisschoolleeftijd komen in aanmerking
voor deze vorm van gezinsbegeleiding.
Binnen deze woonlocaties wordt
fasegericht begeleid. Van daaruit bestaat
de mogelijkheid om door te stromen naar
andere woonlocaties, afhankelijk van uw
begeleidingsvraag.
Ondersteuning afhankelijk van uw behoefte
Uw begeleider biedt u ondersteuning bij de
verzorging en opvoeding van uw kind(eren) en
helpt u om uw rol als moeder zo snel mogelijk
zelfstandig op te pakken. Er is op verschillende
tijdstippen begeleiding aanwezig, afhankelijk
van uw behoefte aan ondersteuning.
Hierbij werken we samen met Bureau
Jeugdzorg en de POP-poli (Gelre Ziekenhuizen).
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bieden van structuur en veiligheid voor u
en uw kind, eventueel in afstemming met
uw betrokken partner;
creëren van een opvoedkundig
basisklimaat;
aanleren van vaardigheden die u helpen bij
de opvoeding;
leren omgaan met uw psychische
problematiek en de problemen die u hierbij
ondervindt;
op orde brengen van problemen rondom
bijvoorbeeld financiën of verslaving;
versterken van uw netwerk, zodat u er niet
alleen voor staat als de begeleiding vanuit
Riwis stopt.

Met geluk&co kunt u vele kanten op
Geluk&co biedt praktische hulp op het gebied
van werken, leren of vrije tijd. De mensen
van geluk&co bespreken samen met u wat
u het liefste wilt doen en gaan daarmee aan
de slag. Als u een betaalde of onbetaalde
baan wilt, helpen ze u zoeken. Wilt u naar
een sportvereniging of andere activiteit,
dan begeleiden ze u hierbij. Ook als u een
opleiding wilt volgen, helpen ze. U kunt via
geluk&co vele kanten op. Dat komt omdat
ze samenwerken met bedrijven, scholen en
andere organisaties.

Financiering

De zorgverlening van Riwis wordt gefinancierd
vanuit uw gemeente. In sommige gevallen kan
een eigen bijdrage worden gevraagd. Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
het Wmo-loket van uw gemeente.

