
Hoe zijn wij te bereiken?
Voor algemene vragen kunt u mailen naar: info@omegagroep.nl
Vragen over wonen, dagbesteding/werken/ambulante begeleiding:
welkom@omegagroep.nl

Postadres
Bezoekadres
Kantoor
Kantoor
Kantoor
Telefoon
Website

: Postbus 40116 - 8004 DC Zwolle
: Dokter van Deenweg 50, 8025 BC Zwolle
: Walvisstraat 5A, 8251 CP Dronten
: Havenstraat 6, 8304 AH Emmeloord
: Paterswoldseweg 288, 9727 BW Groningen
: 038-4552741
: www.omegagroep.nl
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Wanneer je het niet alleen redt…
Wij gaan er vanuit dat ieder mens het liefst zelf de regie over zijn`le-
ven voert en zo zelfstandig mogelijk wil wonen. Maar soms lukt dat 
niet. Wij zoeken, afhankelijk van de mogelijkheden van de cliënt, naar 
een meest passende vorm.

Het gaat om wie je bent….
Uitgangspunt van onze visie is: “… het gaat om wie je bent”. Wij er-
kennen de cliënt om wie hij is. Wij erkennen wat hij nodig heeft om 
zich veilig te voelen, om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. Om 
fatsoenlijk te wonen. Wij onderzoeken met hem wat zijn netwerk voor 
hem kan betekenen. Maar ook wat hij voor zijn netwerk betekent. Wij 
vinden ook dat een zinvolle dag invulling belangrijk is om betekenis aan 
het leven te geven en helpen daarmee als dat nodig is.

Hoe ziet onze hulp eruit?
Onze begeleiders gaan vanuit de ontmoeting met de cliënt een re-
latie aan om vertrouwen op te bouwen. Hierbij betrekken we zoveel 
mogelijk de familie of andere belangrijke personen in het leven van 
de cliënt. Zo willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan de le-
venskwaliteit van het individu. Vanuit deze wederzijdse, respectvolle 
relatie onderzoeken wij wat helpend is en beantwoorden wij het appèl 
wat de cliënt op ons doet.

Welke begeleiding bij wonen bieden wij?
Samen met de cliënt, en als dat kan zijn familie of zijn netwerk, on-
derzoeken wij hoeveel nabijheid iemand nodig heeft bij het wonen. 
Afhankelijk van wat nodig is bieden wij begeleiding in:

Voor wie bieden wij woonbegeleiding?
Wij helpen mensen die bij ons komen voor bovengenoemde woonvormen 
en:

Wonen in appartementen met nabijheid als het nodig is: voor 
cliënten die voor veel onderdelen zelfstandig kunnen wonen maar 
wel dagelijks nabijheid nodig hebben om op terug te kunnen vallen 
of een beroep op te kunnen doen. In overleg met iedere bewoner 
worden afspraken gemaakt over wat er nodig is om zo goed mogelijk 
te kunnen wonen en leven en waar zij ondersteuning nodig hebben. 
De appartementen bevinden zich in één gebouw. Er is een gemeen-
schappelijke ruimte waar de cliënt altijd welkom is en waar een vast 
team van begeleiders aan verbonden is.

Begeleid Zelfstandig Wonen met nabijheid als het nodig is. De 
cliënt woont zelfstandig in een eigen woning. Op een of meer ge-
bieden is nabijheid nodig. Vanuit ons ambulante team kunnen we 
die nabijheid bieden die nodig is. Wij zijn hiervoor, indien nodig, 24 
uur per dag beschikbaar. Wij kijken, samen met de cliënt, op welke 
gebieden nabijheid en ondersteuning nodig is. Wij gaan daarbij een 
respectvolle relatie aan, gericht op de levenstaken die om extra hulp 
vragen. Wij maken een plan waarin we vastleggen wat er nodig is. 
Dit kan divers zijn: hulp bij levensvragen, hulp bij administratie, het 
huishouden of het aangaan van sociale contacten.

Een indicatie hebben van het zorgkantoor in het kader van de Wet 
Langdurige Zorg: ZZP, VPT of MPT;

Een toewijzing hebben van de gemeente in het kader van de WMO 
of Beschermd Wonen;

Kinderen met een jeugdhulpbepaling

Gezinshuizen voor kinderen om in een veilige omgeving op te 
groeien. In onze folder gezinshuizen staat hierover meer informatie.

Groepswonen voor cliënten die veel nabijheid nodig hebben. In 
groepen van 4-6 personen leven de cliënten (bewoners) met elkaar 
en is een vast team van begeleiders 24 uur per dag beschikbaar om 
vanuit de ontmoeting dat te doen wat nodig is. Met iedere bewoner 
wordt gekeken wat voor hem/haar hierbij belangrijk is. Zo leveren 
wij daadwerkelijk een bijdrage aan de levenskwaliteit.
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