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De vzw Beschut Wonen De Overweg richt zich tot volwassenen die omwille van hun psychiatrische
problematiek en/of psychosociale kwetsbaarheid, begeleiding en ondersteuning nodig hebben in
hun woon- en leefomgeving. De organisatie biedt woonruimte en een begeleidingskader waarin elke
bewoner functioneert volgens de, voor hem, hoogst haalbare levenskwaliteit. We zien de bewoner als
een uniek en verantwoordelijk persoon, met eigen mogelijkheden en inzet, eigen waarden en met een
persoonlijk levensverhaal.
Vanuit zijn eigenheid krijgt de bewoner kansen om zijn plaats te vinden binnen de samenleving. Beschut
Wonen stimuleert, begeleidt en ondersteunt bewoners in het (opnieuw) “zelfstandig” wonen. Voor
sommigen is “beschut” wonen het hoogst haalbare, voor anderen is het een overgang naar “volledig
zelfstandig” wonen.
Basisvoorwaarden voor een verblijf in Beschut Wonen zijn: motivatie, zelfredzaamheid, psychische
stabiliteit en verantwoordelijkheid kunnen dragen.
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huisvesting
We willen aan elke bewoner een degelijke en
betaalbare woonst aanbieden die zoveel mogelijk
aangepast is aan zijn noden of verwachtingen.
Dit kan enerzijds een kamer in een groepswoning
zijn, anderzijds een individuele studio of woning.
De bewoner kan er zijn “eigen levensruimte”
creëren. We garanderen hierbij de nodige privacy.
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begeleiding
Elke bewoner heeft recht op een professionele begeleiding om de hoogst haalbare levenskwaliteit
te realiseren. We werken op basis van een integrale begeleiding waarbij we de bewoner zien in zijn
totaliteit. We besteden onder meer aandacht aan zijn psychiatrische problematiek, zijn psychosociale
kwetsbaarheid, zijn woonvaardigheid en zijn dagbesteding.
De relatie met de bewoner is gericht op het opbouwen, behouden en versterken van het vertrouwen.
Openheid, eerlijkheid en wederzijds respect vormen de basis van deze relatie.
Het begeleidingsproces verloopt methodisch en doelgericht. We stimuleren het zelfstandig functioneren
van elke bewoner, rekening houdend met zijn mogelijkheden en beperkingen. Het team begeleidt de
bewoner in het verhogen van zijn probleemoplossend vermogen, in het opnemen van verantwoordelijkheid
en in het verstevigen van zijn draagkracht.
We creëren in het begeleidingsproces ruimte voor samenwerking met betekenisvolle anderen.
Het herstellen en versterken van het familiale en sociale netwerk rond de bewoner is immers een
belangrijk aandachtspunt.
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Een zinvolle dagbesteding is een hefboom om
de levenskwaliteit van de bewoners te verhogen.
We willen met elke bewoner zoeken naar een
zinvolle dagbesteding, afgestemd op zijn noden,
mogelijkheden en interesses. De organisatie kan
nieuwe initiatieven ontwikkelen in functie van
zinvolle tijdsbesteding, al dan niet in samenwerking
met andere partners.

dagbesteding
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Beschut Wonen streeft naar een zo groot mogelijke betrokkenheid en participatie van de bewoners. Dit komt tot uiting in het
individueel begeleidingsplan, in de organisatie van activiteiten,
alsook in de beleidsvoering.

personeel
Essentieel binnen de organisatie is een deskundig, dynamisch
en interdisciplinair personeelsteam. Het team werkt vanuit
een gemeenschappelijke visie. We streven naar een open
communicatie en overleg, gebaseerd op evenwaardigheid
en collegialiteit. Elk personeelslid neemt verantwoordelijkheid
op en engageert zich voor de uitbouw van de organisatie.
Het beleid stimuleert het personeel tot het nemen van
initiatieven en tot het ontwikkelen van deskundigheid. Vorming
en bijscholing zijn hierbij wezenlijke elementen.
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organisatie
De vzw Beschut Wonen De Overweg is een kleinschalige organisatie binnen Ieper, met als
partners het Psychiatrisch Ziekenhuis H. Hart en LARGO centrum geestelijke gezondheidszorg.
Beleidsvoering en beslissingsprocessen verlopen op basis van een betrokkenheid en wisselwerking tussen beheerraad, personeel en bewoners.
Beschut Wonen wil als volwaardige partner meewerken aan een constructief samenwerkingsverband binnen de geestelijke gezondheidszorg. De organisatie wil zich eveneens inbedden
in het regionaal netwerk van voorzieningen. We zijn pleitbezorger voor noden en signalen van
mensen met een psychiatrische problematiek en mee gangmaker van nieuwe initiatieven.
We willen meewerken aan een positieve beeldvorming over psychisch kwetsbare mensen.
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Poperingseweg 71 A
8900 Ieper
tel 057/22 12 12
fax 057/21 12 10
info@beschutwonenieper.be

