
Met kleinschalig begeleid 
en beschermd wonen

Wij staan op 
voor jou!



Jij weet zelf het beste wat je nodig hebt om je goed te voelen. 
Maar soms kan je wel een steuntje in de rug gebruiken.  
Wij zijn graag dat steuntje voor je. Zo kunnen wij je bijvoorbeeld 
verder helpen met begeleid en beschermd wonen.  
De begeleiding die we je hierin bieden is gericht op het 
behouden, stimuleren en vergroten van je zelfstandigheid.  
Op een manier die jij het best bij jou vindt passen!

Ervoor zorgen dat jij het beste in jezelf naar boven haalt: daar staan wij voor op. Daarom 
bieden we je naast begeleiding in de eigen woonomgeving ook begeleid en beschermd 
wonen. Deze vormen van wonen hebben we in drie overzichtelijke fasen verdeeld.

In deze fase is de begeleiding sturend en gericht op het verbeteren van 
gedrag. Naast dat je handige basisvaardigheden leert bieden we – als je 
tussen de 16 en 23 jaar bent – een veilig thuis.

In deze fase bieden we je 24-uurs begeleiding vanuit de directe nabijheid. 
Er is dus 24 uur per dag begeleiding aanwezig. We bieden intensieve 
begeleiding, behandeling en gedragsontwikkeling: allemaal zaken waar je 
beslist veel aan hebt. En wat je zelf kan, doe je natuurlijk zelf.

In deze fase is de begeleiding aanwezig van 9.00 tot 22.00 uur. Je kunt 
inmiddels al veel meer zelf doen, vandaar. Natuurlijk zijn we wel 24 uur 
per dag bereikbaar. Je kunt – afhankelijk van wat je nodig hebt – rekenen 
op intensieve begeleiding in de vorm van structuur aanbrengen en het 
stimuleren om zoveel mogelijk zelf te doen. Wij zijn het steuntje in de rug 
waar jij ons nodig hebt.

Een greep uit onze steuntjes in de rug

Fase 0

Fase 1

Fase 2



De Lindenlaan in Wolvega 
Individueel wonen met begeleiding

De Lindeboom in Zandhuizen 
Groepswonen jongvolwassenen én samen 
wonen onder 1 dak met ondersteuning en 
begeleiding (Wmo + Wlz)

De Leilinde in Noordwolde 
Individueel wonen met begeleiding

De Linden in Wolvega 
Geclusterd wonen voor (jong)volwassenen 
met ondersteuning en begeleiding  
(Wmo + Wlz)

Onze woonlocaties

Begeleid wonen en gezinnen
Op alle locaties van Zorggroep de Stellingwerven zijn 
appartementen voor (jonge) ouders met hulpvragen 
gericht op opvoedingsondersteuning. Ook hier bieden 
we naast begeleiding aanvullende pedagogische 
begeleiding en behandeling.

Kijk voor meer informatie over onze steuntjes in de rug 
op www.zgdestellingwerven.nl



Samen sterk.

Kijk voor meer informatie over begeleid en 
beschermd wonen én andere ontwikkelings
gerichte zorg op www.zgdestellingwerven.nl

Extra informatie voor verwijzers
Zorggroep de Stellingwerven staat voor samen sterk met goede zorg voor 
jeugd en (jong)volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking en/of 
bijkomende psychische of psychiatrische problematiek. 

• In de regio Zuidoost-Friesland en omstreken zijn wij altijd dichtbij met maatwerk.
• Onze zorgprofessionals bieden kwalitatief hoogwaardige ontwikkelingsgerichte zorg.
• Wij kennen geen lange wachtlijsten en zijn in staat om snel te schakelen bij nieuwe 

aanmeldingen van cliënten.

Wilt u een cliënt aanmelden of heeft u een vraag waarmee we u verder kunnen 
helpen? Neem contact met ons op via 0561 475 535 of mail naar  
intake@zgdestellingwerven.nl


