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Tijdsplan 

Oktober 

- Start verbouwing 
pastorie 

- Informatie avond 

November 

- Start intake gesprekken 

- Werving personeel 

December 

- Start bouw Tiny Houses

Januari/februari 

- Eerste bewoners krijgen 
hun sleutel 

- Nieuw team start 



De Pastorie 
▪ Plaats voor 5  bewoners 

▪ Royale kamers variërend van 17 m2 tot 
24 m2 

▪ Huiselijke sfeer 

▪ Voorzieningen gedeeld met een  
woonkamer en keuken. 

▪ Gericht op gezamenlijkheid zoals samen 
eten en activiteiten. 

▪ 24/7 bereikbaarheid + slaapdienst

▪ Minimaal 5 dagdelen per week 
dagbesteding  extern. 





Eerste verdieping 



Begane Grond 



Tiny Houses 
▪ 12 Studio’s 

▪ Leefgedeelte 22m2 

▪ Eigen keukenblok en mogelijkheid tot 
gebruik keuken in de pastorie 

▪ Gemeenschappelijke ruimte 

▪ Meer gericht op zelfstandigheid.

▪Minimaal 5 dagdelen per week 
dagbesteding  extern.  

▪ Bewoners staat open voor meerdere 
keren per dag contact met begeleiding. 









Indicaties

Pastorie 

• WLZ/GGZ 3

Inclusief verblijf 

• WLZ/GGZ 1 

Inclusief verblijf

• WMO/ Beschermd wonen thuis (minimaal 1 jaar) 

Tiny Houses 

• WLZ/ GGZ 3 

Exclusief verblijf 

• WLZ/ GGZ 1

Exclusief verblijf 

• WMO/ Beschermd wonen thuis (minimaal 1 jaar) 

➢ Om de 24/7 aanwezigheid 
te kunnen bieden worden 
eerst gesprekken gepland 
met mogelijk bewoners met 
een WLZ indicaties. 

➢ Na deze gesprekken zullen 
mensen worden 
uitgenodigd met een 
Beschermd wonen indicatie 



Procedure intake 

Stap 1 

• Je kunt je aanmelden bij  
team entree via telefoon, 
website of mail, vermeld 
altijd je telefoonummer
(zie gegevens website) 

• Na deze bijeenkomst kun 
je, je vandaag ook 
aanmelden .

Stap 2 

• Team entree neemt 
contact op. 

• Er wordt een telefonische 
uitvraag gedaan en 
eventueel gegevens 
opgevraagd. 

• Bij mogelijke geschiktheid 
wordt er een intake 
gesprek ingepland. 

Stap 3 

• Intake gesprek vindt 
plaats. Dit kunnen 
meerdere gesprekken 
zijn. 

• Bij geschiktheid wordt er 
een startzorg gesprek 
gepland. 



VRAGEN 

Contact Team 
entree 


