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Praktische informatie voor volwassenen

Opstapwoningen
Als u in een instelling verblijft en toe bent 
aan een volgende stap, kunt u zich in een 
opstapwoning voorbereiden op zelfstandig 
wonen in de maatschappij. De opstapwoning 
is dus een tussenstap tussen de woonvormen 
van een instelling en geheel zelfstandig 
wonen. Het gaat hierbij om een woning 
met een zelfstandig adres in een woonwijk, 
maar het huurcontract staat nog op naam 
van de instelling. Aan het huurcontract 
voor deze woning is een bepaalde mate van 
woonbegeleiding gekoppeld.

Intensief Beschermd Wonen
Intensief Beschermd Wonen is een 
woonproject dat is ontstaan uit een 
samenwerking met Tactus en de Piet 
Roorda kliniek. Mensen die hier begeleiding 
krijgen, komen vanuit de Piet Roorda kliniek 
of een andere forensisch psychiatrische 
kliniek. Medewerkers van Riwis en Tactus 
begeleiden hier cliënten met een combinatie 
van verslavingsproblematiek en forensisch 
psychiatrische problematiek. Er is 24 uur per 
dag begeleiding aanwezig. Middelengebruik is 
hier niet toegestaan.

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.

Geloof in eigen kunnen

Zo zelfstandig 
mogelijk leven

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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Wanneer u kampt met psychische of psychosociale kwetsbaarheid, 
doet u in de regel een beroep op uw eigen netwerk. Als dat niet 
mogelijk is, kunt u via Riwis begeleiding en zorg krijgen.

Samen met u bekijken we welke hulp u 
nodig heeft. Afhankelijk hiervan krijgt u 
begeleiding bij u thuis (ambulante begeleiding) 
of begeleiding binnen één van onze eigen 
woonlocaties (beschermd wonen). Wanneer 
u al begeleiding krijgt via Riwis en daarnaast 
ook last heeft van lichamelijke problemen, 
dan kunnen wij in sommige gevallen uw 
begeleiding combineren met thuiszorg door 
Riwis.

Eigen kunnen staat voorop
Bij onze begeleiding staat het ontdekken 
en gebruik maken van uw eigen kunnen 
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.

Begeleiding afhankelijk van uw behoefte
Bij onze begeleiding gaan wij uit van uw 
behoefte aan hulp en ondersteuning. 
Samen met uw begeleider bekijkt u op welke 
gebieden dit nodig is. Onze begeleiding kan 
uiteenlopen van één of een paar uur per 
week bij u thuis tot 24-uursbegeleiding in een 
woonvoorziening van Riwis. 

Ondersteuning op verschillende gebieden
Uw begeleider kan u helpen bij het zoeken 
naar een geschikte opleiding, werk of 
vrijetijdsbesteding. Maar ook bij het aanleren 
van bepaalde vaardigheden, bijvoorbeeld op 
het gebied van financiën of sociale contacten. 
Het kan ook voorkomen dat u problemen 
ondervindt bij de verzorging en opvoeding 

van uw kind(eren). In dat geval kan een 
gezinsbegeleider u ondersteunen om uw rol 
als ouder goed op te pakken.

Begeleiding bij u thuis
Wij begeleiden mensen met uiteenlopende  
psychische of psychosociale begeleidings-
vragen, soms ook in combinatie met de 
verzorging van lichamelijke aandoeningen. 
Begeleiding bij u thuis – we noemen dit 
ambulante begeleiding – bieden wij onder 
andere in Apeldoorn, Brummen, Eerbeek,  
Epe, Vaassen, Voorst en Twello.

Begeleiding afhankelijk van uw hulpvraag
Hoeveel begeleiding u krijgt, hangt af van uw 
hulpvraag en indicatie. Onze begeleiding kan 
beperkt zijn tot een uur per week, maar kan 
ook intensief zijn. De begeleiding kan kort- of 
langdurend zijn.
Samen met uw begeleider bespreekt u op 
welke gebieden u ondersteuning nodig heeft 
en gezamenlijk stelt u een Zorgleefplan op. 

Begeleiding in een woning van Riwis
In onze woonvoorzieningen begeleiden 
wij mensen met uiteenlopende psychische 
of psychosociale problematiek, soms in 
combinatie met verzorging van lichamelijke 
aandoeningen. Als u in een van onze  
woonvoorzieningen komt wonen, krijgt  
u voor een korte of langere periode 
begeleiding en/of zorg. Samen met uw 
begeleider bespreekt u op welke gebieden 
u ondersteuning nodig heeft en gezamenlijk 
stelt u een Zorgleefplan op.

Verschillende woonvormen
Riwis heeft verschillende woonarrangementen 
voor volwassenen, variërend van 
eenpersoonsappartementen tot een woning 
waar meerdere personen verblijven. 
De appartementen en woningen zijn gelegen 
in woonwijken, onder meer in de gemeenten 
Apeldoorn, Epe, Voorst en Brummen. 
De woningen zijn gestoffeerd, u kunt uw eigen 
kamer of appartement zelf verder inrichten 
met uw eigen meubilair.

Afhankelijk van uw begeleidingsvraag en 
indicatie krijgt u individuele begeleiding of 
begeleiding in groepsverband. In sommige 
woonvoorzieningen is overdag en een deel van 
de avond begeleiding aanwezig. In zo’n geval 
kunt u buiten de werkuren van de begeleiding 
een beroep doen op de crisisdienst. 
In voorzieningen met intensieve begeleiding is 
24 uur per dag een begeleider aanwezig.

Thuiszorg, eventueel in 
combinatie met begeleiding
Riwis staat in de regio Brummen en 
Eerbeek al lange tijd goed bekend om haar 
thuiszorg. Deze wordt geboden vanuit onze 
woonzorglocaties Tolzicht en De Beekwal. 
Onze medewerkers beschikken over ruime 
ervaring en kennis op het gebied van 
verzorging, verpleging en begeleiding. 

Begeleiding bij leren, 
werk en vrije tijd
Riwis kan u ook ondersteunen op het gebied 
van leren, werk en vrije tijd. Daarbij zoeken we 
samen met u naar een invulling die het beste 
bij u past. Hierbij maken we vaak gebruik van 
de diensten van geluk&co.

Geluk&co
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.

Herstelactiviteiten
Binnen Riwis is veel aandacht voor 
Herstel(ondersteuning). Onder herstel 
verstaan we het proces van mensen zelf, 
waarbij ieder voor zich een manier probeert te 
vinden om met zijn psychische problematiek 
om te gaan en deze een plek te geven in zijn 
leven. Herstel kan groot(s) zijn of juist klein. 
Herstellen doe je zelf, niemand anders kan dat 
voor je doen. Wel kunnen naastbetrokkenen 
en/of professionele hulpverleners u 
ondersteunen bij dit proces. Een belangrijk 
uitgangspunt is het verschuiven van de 
aandacht voor ziektesymptomen en patiënt 
zijn naar herstel met mogelijkheden in de 
geestelijke gezondheidszorg en daarbuiten.

Gezond leven, je prettig voelen, 
veilig en plezierig wonen en 

meedoen aan de samenleving.


