
 

 

 

Hebt u het gevoel dat u uw huishouden 

niet rond krijgt? 

 Vindt u het lastig om uw 

administratie bij te houden? 

Hebt u ondersteuning nodig bij het 

zoeken naar een dagbesteding? 

Kunt u niet echt terugvallen op 

familie/vrienden als er problemen zijn? 

Voert u een zelfstandige huishouding en 

woont u alleen? 

 

Komen bovenstaande punten u bekend 

voor? Zoekt u iemand die u daarbij kan 

ondersteunen? Aarzel dan niet, maar bel 

ons voor een afspraak! 

Samen zoeken naar een oplossing 

 
Begeleid Wonen wil er voor zorgen dat u 
zelfstandig kan blijven wonen en de  
problemen de baas blijft. In het 
begeleidingstraject staan vijf aandachtspunten 
centraal: 
 
• zelfverzorging; 
• alledaagse vaardigheden; 
• omgangsvaardigheden; 
• vrijetijdsbesteding; 
• studie of werk. 
 
Samen met de begeleider bespreekt u waar u 
problemen ervaart. Gezamenlijk komt u tot een 
plan waarin staat hoe u de problemen gaat 
aanpakken. De begeleider helpt u bij het 
aanpakken van de problemen. 
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Aanmelding 

 
U kunt op verschillende manieren in contact 
komen met Begeleid Wonen. In de eerste plaats 
kan een externe verwijzer u aanmelden. U kunt 
ook u zelf aanmelden bij de intakefunctionaris of 
via het Buurtsteunpunt Bij Bosshardt. 

Wachtlijst 

 
Na aanmelding krijgt u een bevestiging met de 
mededeling dat u op de wachtlijst staat. Als u 
aan de beurt bent om het traject in te gaan, 
nemen wij zelf contact met u op en maken een 
afspraak voor een oriënterend gesprek. 

Kosten 

 
Begeleid Wonen wordt uit de WMO (gemeente) 
of de AWBZ (CIZ) gefinancierd. De 
intakefunctionaris van Begeleid Wonen regelt 
voor u de WMO of de AWBZ aanvraag. Via het 
CAK wordt een eigen bijdrage geïnd. Voor meer 
informatie zie: www.hetcak.nl.  

Hoe lang kunt u begeleiding krijgen? 

 
In de indicatie is beschreven hoe lang u hulp 
krijgt van Begeleid Wonen. Wanneer de indicatie 
afloopt, eindigt ook de hulpverlening van 
Begeleid Wonen. Indien nodig kan een her-
indicatie worden aangevraagd. 
 
  
 
 
Het Leger des Heils is een internationale 
organisatie en werkt vanuit een christelijke 
motivatie, waarbij rechtvaardigheid, 
gerechtigheid en solidariteit centrale waarden 
zijn. 
Meer informatie over het Leger de Heils kunt u 
vinden op: www.legerdesheils-noordholland.nl. 
 
 
 

 

 

Contactgegevens van Begeleid Wonen Haarlem 

en Haarlemmermeer 

Voor meer informatie over Begeleid Wonen kunt u contact 
opnemen met: 
Adres:   Bandoengstraat 21 

2022 EJ Haarlem 
Telefoon:  023-53 78 299 
 
Intakefunctionaris: Mariëttahof 25 

2033 WS Haarlem 
Telefoon:  023-55 33 932 
E-mail: intake.extramuraal.cwzw-nh@legerdesheils.nl 
 
Begeleid Wonen is onderdeel van het Leger des Heils 
Noord-Holland. 
 

Postadres van Directie en Bedrijfsbureau 

Post adres:   Postbus 11 
2000 AA Haarlem 

Telefoon:   023-55 33 933 
Fax:    023-55 33 934 
E-mail:    cwzw-nh@legerdesheils.nl 
 

 


