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BEGELEID WONEN
Opstap naar zelfstandig wonen



Woonbegeleiding voor ouderen 

BW heeft een aanbod voor oudere 

personen (vanaf 55 jaar) die ernstig 

vervuild zijn, hun huishouden hebben 

verwaarloosd en eenzaam zijn. Vaak 

hebben andere hulpverleners al 

vergeefs geprobeerd contact te leggen. 

De woonbegeleiders van BW komen bij 

iemand thuis als er signalen gegeven 

zijn of vragen zijn gesteld vanuit de 

sociale omgeving of een zorginstelling. 

Het doel is om een cliënt weer in 

menswaardige omstandigheden te 

laten leven en opnieuw contact te laten 

krijgen met zijn omgeving.

Voor iedere vorm van begeleid wonen 

geldt dat de woonbegeleider per cliënt 

werkt met een persoonlijk plan.

BEGELEID WONEN
Wonen lijkt eenvoudig, maar dat 

is het niet voor iedereen. Huur 

betalen, huishouden runnen, sociale 

contacten...voor sommige mensen kan 

dat flink lastig zijn. 

Via Begeleid Wonen (BW) kunnen 

mensen wonen onder intensieve 

begeleiding. Begeleid wonen is 

een speciale en intensieve vorm 

van maatschappelijk werk. Er is 

geen dagelijks toezicht, maar wel 

persoonlijke begeleiding voor zaken 

die iedere dag terugkomen: financiën, 

werk, dagbesteding, verzorging en 

hygiëne en sociale contacten. 

Voor wie?
Begeleid wonen is er voor mensen die 

op woongebied tussen wal en schip 

zijn geraakt. 24-uurs begeleiding zoals 

in een kliniek, internaat of opvang-

centrum is vaak niet nodig. Maar 

praktische begeleiding op het gebied 

van financiën, hygiëne of huishou-

delijke verzorging wel. 

Mensen die graag – weer – zelfstandig 

willen wonen, maar bang zijn het in 

hun eentje niet te redden, komen in 

aanmerking voor begeleid wonen. 

Als u denkt dat iemand in aanmerking 

komt voor begeleid wonen kunt u 

contact opnemen met het BW. Na de 

aanmelding en intakeprocedure worden 

er dan nadere afspraken gemaakt.

Er zijn verschillende vormen van 

begeleid wonen:

Woonbegeleiding in een huis van 

Begeleid Wonen

Iemand woont in een pand van het 

Instituut Maatschappelijk Werk (IMW), 

waaronder het BW valt. Woonbege-

leiders ondersteunen personen bij het 

zelfstandig te wonen.

Ambulante woonbegeleiding

Bij deze vorm van begeleid wonen 

blijft iemand zelfstandig wonen, maar 

wordt wel aan huis bezocht door een 

woonbegeleider van het BW.

Bertus is een 45-jarige, ex-dakloze 

man. Na negen maanden in een 

afkickcentrum betrekt hij een éénper-

soonsappartement van BW met 

eigen keuken en badkamer. Bertus 

heeft niet alleen begeleiding nodig op 

het gebied van dagbesteding, maar 

ook psychosociale ondersteuning, 

ondersteuning bij de opvoeding van 

zijn twee kinderen en bij het aflossen 

van zijn schulden. De woonbegeleider 

inventariseert de problemen en maakt 

een hulpverleningsplan. Wekelijks 

heeft de begeleider contact met Bertus 

om lopende zaken door te spreken en 

hem te ondersteunen bij opvoedings-

vragen. Met de verslavingskliniek is 

er maandelijks contact om terugval te 

voorkomen. Het lukt om een baan te 

vinden. 

Drie jaar later is Bertus uitgestroomd 

naar een reguliere woning van de 

woningbouwstichting. De verslaving ligt 

achter hem en alles staat op de rails: 

schuldsaneringsplan, co-ouderschap 

met zijn ex-vrouw... BW biedt nog een 

aantal maanden nazorg voordat Bertus 

zelfstandig verder gaat.



BW maakt onderdeel uit van het 

Instituut Maatschappelijk Werk Tilburg 

e.o. Kijk voor meer aanbod of andere 

folders van het IMW op 

www.imwtilburg.org.

Deze brochure is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft algemene informatie. Aan de inhoud 
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U kunt ons vinden op het volgende 

adres:

Begeleid Wonen (BW)

Korvelplein 8

5025 JN Tilburg

T: 013-5839510

F: 013-5839515

W: www.imwtilburg.org
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