
Beschermd wonen
Elk mens, hoe beschadigd ook, is kostbaar

WONEN



Woonzorglocatie Rijswijk is een dependance van de Sleu-
telbloem in Noorden. De woning is landelijk gelegen in de 
Betuwe pal naast het Amsterdam-Rijnkanaal, omgeven door 
bomen en weilanden. Naast de rust en ruimte bieden we je 
hier liefde en hoop aan. Geloof in Jezus als Redder voor ieder 
mens is hierbij onze drijfveer. 

Doelgroep 
Onze doelgroep bestaat uit (jong)volwassen vrouwen en 
moeders met kind(eren) die vastgelopen zijn in het leven. 
We streven naar beschermd wonen als tijdelijke oplossing; 
voor een periode van enkele maanden tot enkele jaren. Als 
doorstroom naar een eigen woning voor jou niet mogelijk 
is, kan langduriger verblijf een optie zijn. Je krijgt ondersteu-
ning bij dagelijkse zorg- en woonbehoeften, dagstructuur, 
 psychisch welbevinden en pastoraat.

Aanbod 
De Sleutelbloem biedt 24/7 ondersteuning aan. Dat bete-
kend dat er ieder moment van de dag woonbegeleiding is, 
gericht op veilig wonen en het ontwikkelen van vaardig-
heden voor zelfstandig wonen. Naast de woonbegeleiding 
bieden we jou dagbesteding aan op de woonlocatie, de 
dagbestedingslocatie in Noorden of extern. 

“Geloof in Jezus als  
redder voor ieder mens is 

hierbij onze drijfveer.”



Kernwaarden: 
 Liefde:   We willen je omringen met warmte, een thuis en 
veiligheid. We hopen dat je gaat ontdekken wie je bent en 
ook daarvanuit gaat leven. We bieden je wijsheid om keuzes 
te maken, durf om stappen te zetten en vertrouwen om tot 
rust te komen.  

 Stabiliteit:   Stabiliteit geeft vertrouwen. Het is ons stre-
ven dat je weet waar je aan toe bent en wat je van ons kunt 
verwachten. We bieden een vaste dagstructuur, werken met 
woon- en huisregels en werken met een vast team. We ho-
pen op deze manier ook dat je zelf stabiliteit zal ontwikkelen, 
zodat jouw leven niet is als een golf in de zee, maar geankerd 
in de dingen die zeker zijn.  

 Verantwoordelijkheid:   Ieder mens heeft verantwoor-
delijkheden. Die kunnen drukken als een last, waardoor de 
neiging ontstaat ze te verwaarlozen. Wij willen naast en met 
jou je verantwoordelijkheden uitzoeken en aangaan, om zo 
de drempel steeds lager te maken tot het leven uiteindelijk 
zelfstandiger en soepeler zal gaan. 

Begeleiding 
De woonvorm heeft een vast begeleidersteam. De 
begeleiding is vooral gericht op krijgen en behou-
den van regie over eigen leven en (weer) meedoen 
in de samenleving. We stellen met jou een begelei-
dingsplan op en de intensiteit van de begeleiding 
zal afhankelijk zijn van de doelen waaraan we 
gaan werken. Er wordt ondersteuning geboden bij 
bijvoorbeeld samenleven en-werken, dagritme, 
zelfzorg en doorzettingsvermogen.

Procedure 
Bij interesse in deze woonvorm voor jou of voor 
iemand in jouw omgeving kun je contact opnemen 
via de contactmogelijkheden vermeld op de achter-
zijde.
Als je je aangemeld hebt, vinden er intakegesprek-
ken plaats. Na die gesprekken neemt de Sleutel-
bloem een besluit of deze locatie passend is voor 
jou en jouw hulpvraag.  

We willen je omringen 
met warmte, een thuis 
en veiligheid



HART VOOR ZORG

De Sleutelbloem – Hart voor Zorg 
Woonlocatie Rijswijk (Gelderland)

Voor meer informatie en aanmelden:
www.de-sleutelbloem.nl
aanmeldingen@de-sleutelbloem.nl
0172-409143


