OVER ASPEREN
BW Asperen ligt in het landelijke en rustige dorp Asperen.
Dit dorp hoort bij de Gelderse gemeente Lingewaal (dichtbij
Leerdam). Het centrum van Asperen is op loopafstand en
hier zijn alle noodzakelijke faciliteiten zoals een supermarkt
en huisarts aanwezig. Leerdam is met de fiets of bus te
bereiken. In deze plaats zijn veel winkels en restaurants.
OVER BW ASPEREN
BW Asperen is een beschermd wonen-locatie voor 25
volwassen cliënten met ernstige psychiatrische problemen
die voor langere tijd begeleiding nodig hebben. De BW heeft
vijf woongroepen. Er zijn vier aaneengeschakelde woningen
en een satellietwoning; een woning dichtbij de locatie.
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Elke cliënt heeft een eigen zit-slaapkamer. Elke woongroep
heeft een eigen huiskamer, keuken en aparte rookruimte.
De slaapkamers bevinden zich op de eerste en tweede
etage. De BW heeft een ruime tuin aan de achterzijde dus
hier kunnen bewoners ook gezellig buiten zitten. BW
Asperen staat bekend om de gastvrije sfeer die heerst op de
locatie. Ook op de woongroepen heerst een prettige sfeer.
Taken worden verdeeld onder de bewoners en er kunnen
samen activiteiten worden ondernomen.
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BEGELEIDINGSPLAN
Van iedere cliënt wordt een actieve bijdrage aan het
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(nog) niet kunt en de mogelijkheden die u juist wél heeft om
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EEN NUTTIGE DAG
Binnen het ondersteuningsaanbod is gelegenheid voor
deelname aan dagbesteding/activiteiten. Denk hierbij aan
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activiteiten in en rond de BW of dagbestedingsactiviteiten,
(vrijwilligers)werk of verenigingen buiten de woonvorm.
BEHANDELING
De woonvorm onderhoudt in overleg met u contact met
uw huisarts. In veel gevallen is naast de ondersteuning
vanuit de woonvorm ook behandeling nodig in verband
met uw psychiatrische klachten. Hierbij werken wij – met
uw toestemming – samen met uw eventuele behandelaar.
We vinden het belangrijk uw eventuele familie en naasten
te betrekken bij uw begeleidingstraject.
BESCHIKKING
Voor beschermd wonen is een beschikking nodig vanuit de
gemeente of een Wlz-indicatie ggz-wonen vanuit het CIZ.
De beschikking vanuit de gemeente kan variëren van
maanden tot twee jaar. De gemeente verricht onderzoek
naar de wensen en hulpvraag van de cliënt en bepaalt
welke passende zorg noodzakelijk is. Meer informatie
hierover vindt u bij het Wmo-loket in uw gemeente.
De Wlz-indicatie vanuit het CIZ is langdurig en kan
levenslang blijven bestaan. Voor het aanvragen van de CIZindicatie kunt u terecht bij uw behandelaar of uw huisarts.
Yulius cliënten kunnen via de behandelaar ondersteuning
krijgen bij de aanvraag van een Wlz-indicatie vanuit Yulius
Zorgbemiddeling.
Voor het verkrijgen van zorg wordt een eigen bijdrage
berekend. Meer informatie hierover vindt u op de website
van het Centraal Administratie Kantoor (www.hetcak.nl) of
via telefoonnummer 0800-0087.

INFORMATIE
Voor meer informatie over Yulius:yulius.nl. Yulius is
bereikbaar op telefoonnummer 088 40 50 600.
Heeft u vragen over het wmo-aanbod van Yulius?
Dan kunt u contact opnemen met wmozorgbemiddeling via 088 - 4053623 of
wmobemiddeling@yulius,nl
Dit is een uitgave van Yulius
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