
Een organisatie waar liefde en respect
voor mensen met een verstandelijke beperking

het hart van de organisatie vormen

Wie zijn wij?
De Okkernoot in Schoondijke (West-Zeeuws-Vlaanderen) biedt een thuis aan ongeveer 65
volwassenen, jong of oud, met als dominante grondslag een verstandelijke beperking. Eén van de 
teams, team Buitenhuizen biedt in Schoondijke zowel vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) als
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) begeleiding aan huis. Op basis van de zorgbehoefte,
de agenda van de cliënt en agenda van de medewerker wordt zoveel mogelijk gewerkt met vaste
contactmomenten. Begeleiding is doordeweeks aanwezig tussen 9.00 en 21.00 en in het weekend
tussen 9.00 en 15.00 uur. Begeleiding is 24 uur per dag bereikbaar voor noodsituaties.

Buitenhuizen
Bij de Buitenhuizen wonen mensen met een matig tot licht
verstandelijke beperking die in hun eigen appartement
ondersteuning krijgen vanuit de Wlz of Wmo. Deze cliënten
kunnen alleen wonen en hebben voornamelijk primair een
begeleidingsvraag en/of behoefte aan lichte ondersteuning
bij ADL.

Wat bieden wij?
Vanaf september/oktober 2022 ontstaat er plek voor nieuwe cliënten bij de Buitenhuizen in een
eigen appartement. Daarnaast is er de mogelijkheid dat twee cliënten (een stelletje bijvoorbeeld)
samenwonen in een eengezinswoning van de Okkernoot als zij beiden begeleiding nodig hebben.
Bij de Okkernoot ligt de regie op het eigen leven bij de cliënt zelf. Begeleiders zetten zich in om
cliënten in hun kracht te zetten en een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van bestaan, vanuit
een veilige en stimulerende setting. Cliënten bij de Okkernoot kunnen kiezen uit de diverse
externe dagbestedingsmogelijkheden in de buurt. De Okkernoot richt zich op participatie van
cliënten bij werkzaamheden op de Okkernoot, zoals in
de keuken, tuin en huishoudelijke dienst. Tevens worden
er activiteiten aangeboden gericht op een zinvolle dag.

Wat bieden wij niet?
De Okkernoot hanteert de volgende uitsluitcriteria:
- Behandeling (de Okkernoot heeft geen behandelerkenning)
- Verslavingszorg
- Ernstige psychiatrische problematiek en suïcidaliteit
- (volledige) overname mobiliteit
- Specifiek verpleegkundig handelen vereist
- Extreme gedragsproblematiek waaronder structurele agressie

Ken je iemand die op zoek is naar een plek die de Okkernoot biedt?
Laat ze contact opnemen met Trajectcoach Wonen & Werken
Carmen van Holle voor meer informatie. Bel ons op kantoortijden
via 0117-401391 of mail: kwaliteit@stichtingdeokkernoot.nl.

 

 

Meer informatie over de kwaliteit van zorg
en ondersteuning bij de Okkernoot is te
lezen in het Kwaliteitsrapport 2021 dat te
vinden is door te klikken op bovenstaande

link of op www.deokkernoot.nl.

Wonen bij de 
Okkernoot


