
Ken je deze 
kant al van 

Leekerweide? 
OVERZICHT ZORGAANBOD



Inhoud Woonbegeleiding
Je bent toe aan een eigen woonruimte. 
Gewoon, omdat het tijd is om op jezelf 
te wonen of omdat het tijd is voor een 
volgende stap in je begeleiding. Er zijn 
dan verschillende mogelijkheden. Samen 
met anderen in een huis of zelfstandig 
wonen. Met veel begeleiding of alleen 
op de momenten dat het nodig is. In een 
beschermde woonomgeving of midden 
in stad of dorp. De vraag is: wat heb je 
nodig? En wat wil je? Leekerweide heeft 
woningen en appartementen door heel 
West-Friesland. In alle soorten en maten. 
Dat geldt ook voor onze begeleiding. 
Kom gewoon eens kijken en praten.  
Je voelt je bij ons vast thuis.

Misschien ben je er nu nog niet aan toe 
om zelfstandig te gaan wonen, maar 
is dat in de toekomst wel je bedoeling. 
Dan kun je via Leekerweide starten en 
vaardigheden opdoen. En wanneer je 
helemaal klaar bent voor zelfstandig 
wonen, kun je de begeleiding vervolgen 
via de ambulante dienst van ons label 
BuroFlo. 
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Wat vind je leuk om te doen of wat wil je 
graag leren? We hebben voor ieder wat 
wils. Voor mensen die graag hard willen 
werken om hun energie kwijt te kunnen, 
voor mensen die graag mooie dingen 
maken of lekkere dingen bakken. Voor 
mensen die van afwisseling en avontuur 
houden. Voor mensen die graag iets wil-
len leren als voorbereiding op zelfstandig 
wonen of een baan. Voor mensen die er 
graag op uit trekken of om klussen te 
doen waar je je energie in kwijt kunt. 
Maar ook voor mensen die juist willen 
ontspannen. Dagbesteding en zinvolle 
daginvulling is er in allerlei vormen. Je 
kunt op verschillende plaatsen in de 
buurt terecht. Welke vorm van dagbeste-
ding je ook kiest, we proberen er iedere 
dag een klein feestje van te maken. 

Dagbesteding volgen is ook je tijd zinvol 
besteden. Je leert samenwerken of je 
leert nieuwe vaardigheden. Of je traint 
en onderhoudt wat je al kunt en graag in 
vorm wil houden. Reikt je ambitie verder, 
dan kun je ook arbeidsmatige dagbeste-
dingsactiviteiten volgen. Misschien wel 
met het doel in te stappen in een leer-/
werktraject. Wij helpen je op weg naar 
werk of activiteiten die bij je passen en 
waarbij je niet uitgeleerd raakt. Je start 
dan bij het Kluspunt van Leekerweide of 
bij één van onze werkervaringsplekken 
binnen de organisatie. Je kunt dan door-
groeien naar de trajecten van IetsAnders. 
Wie weet wat er voor jou allemaal in het 
verschiet ligt!

Dagbesteding

Misschien is het juist andersom: je hebt 
zorg en begeleiding nodig, maar blijft  
het liefste thuis wonen. Ook dan moet 
het mogelijk zijn de ondersteuning te 
krijgen die je nodig hebt. Dat kan via het 
Volledig Pakket Thuis (VPT). In overleg 
met LeekerweideGroep ontvang je de-
zelfde vormen van begeleiding, behande-
ling en ondersteuning die  je anders zou 
krijgen via het Begeleid Wonen op één 
van onze locaties. Er is 24-uurs aanspraak 
op ondersteuning mogelijk, dus ook in de 
nacht. Hoe dat vorm krijgt, overleggen 
we met jou. Domotica, beeldzorg, maar 
zeker ook persoonlijke begeleiding en 
ondersteuning horen daar bij. 

Het is ook mogelijk om aanspraak te ma-
ken op onderdelen van het pakket. Dat 
heet dan Modulair Pakket Thuis (MPT). 
Het is maar net wat je prettig vindt en 
wat past bij jouw woon- en gezinssitu-
atie. Ook hier vormen we in overleg een 
pakket dat past bij jouw ondersteunings-
behoefte en wensen. Zo kun je in je eigen 
bekende kring blijven wonen of opgroei-
en met de juiste mate aan verzorging en 
begeleiding.

Volledige of gedeeltelijke  
ondersteuning thuis
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Therapie/behandeling

Soms is bij je geboorte meteen duidelijk 
dat je een beperking hebt. Andere 
keren is er helemaal geen aanwijzing. Je 
komt er pas achter wanneer je ontwik-
keling niet soepel verloopt of wanneer 
dingen moeilijker voor je zijn dan zou 
moeten. Of wanneer je anders op dingen 
reageert dan gebruikelijk. Dan vragen we 
onze collega’s van ebc360 mee te kijken 
en advies te geven. Onze collega’s van 
ebc360 zijn deskundigen op het gebied 
van onderzoek en behandeling van 
mensen met een beperking of ontwik-
kelingsvraag. 

Zij doen onderzoek naar de vraag of er 
sprake is van een verstandelijke beper-
king of een ontwikkelingsachterstand. 
Samen proberen we een antwoord te 
geven op de vraag wat die uitkomst dan 
mogelijk betekent voor je toekomst. 

Als je dat wilt, kunnen we een plan 
maken voor je verdere ondersteuning, 
begeleiding of behandeling. Met jou en 
je ouders gaan we dan aan de slag om  
de gevolgen van je handicap zo minimaal 
mogelijk te houden. Want mensen met 
een handicap hoeven niet beperkt te 
zijn!

Onderzoek en plan 
voor de toekomst
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Soms zijn dingen moeilijk voor je. Door 
je beperking kan het zijn dat je moeite 
hebt met spreken, eten, het aanleren of 
uitvoeren van bepaalde bewegingen. 
Soms zijn er extra fysieke of medische 
beperkingen. Het kan ook zijn dat je je 
door je beperking onzeker, faalangstig 
of boos voelt. Want het is moeilijk voor 
je om de wereld om je heen te begrijpen. 
Inschatten wat je kunt verwachten of 
te weten wat jouw rol in het geheel is, 
vraagt veel van je.

Onze collega’s van ebc360 bieden 
fysiotherapie, logopedie, ergotherapie, 
spel- en psychomotorische therapie, 
EMDR en als extra hulp daarbij dieron-
dersteunde therapie. We hebben ook 
een diëtiste, mondhygiëniste en een 
tandarts in dienst. Daarnaast kunnen 
speciale artsen voor verstandelijk gehan-
dicapten je helpen wanneer je ziek bent 
of klachten hebt. Al onze behandelaars 
hebben kennis van en ervaring met de 
specifieke problemen van mensen met 
een verstandelijke beperking. 
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Jij gaat naar school en jouw ouders naar 
hun werk. Voor of na school kun je naar 
de opvang, tot je ouders weer thuis 
zijn. Maar misschien voel je je daar niet 
helemaal thuis. Er is dan een andere 
mogelijkheid: Leekerweide organiseert 
buitenschoolse opvang voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs en dagverblijf.
 
De naschoolse opvang is er op maandag, 
dinsdag, woensdag en donderdag. Vanaf 
het moment dat de school uit is tot ’s 
avonds 19.00 uur kun je bij ons terecht. 
We beginnen met lekker even uitpuffen 
en wat te eten en te drinken. Daarna kun 
je gaan spelen of leuke dingen doen met 
de begeleiders van de opvang. Er zijn 

verschillende kindergroepen. Met leef-
tijdgenootjes of kinderen die dezelfde 
interesses hebben als jij. 

Er zijn verschillende plekken waar je naar 
de naschoolse opvang kunt gaan. Eén 
locatie ligt in Wognum. Op de locatie is 
van alles te doen en te ontdekken. Je zult 
je er niet vervelen. Maar je kunt ook naar 
de opvang bij basisschool De Eenhoorn in 
Hoorn. Net wat je wilt en wat bij je past. 
De naschoolse opvang kan ook gecom-
bineerd worden met het doordeweeks 
logeren op Leekerweide. 

Naschoolse opvang

Opvang en logeren,  
de zorg delen
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Je woont thuis en gaat naar school of 
dagbesteding. Gewoon, net als ieder-
een heb jij je dagelijkse en wekelijkse 
routine. Maar logeren, een dagje weg of 
op vakantie gaan is best een geregel. Dus 
gebeurt dat niet vaak.

Andersom is het voor jouw ouders ook 
best moeilijk opvang te regelen. Na 
school of tijdens vakanties bijvoorbeeld. 
En soms is het ook fijn wanneer de zorg 
voor jou gedeeld kan worden. Zodat je 
ouders zich volledig kunnen richten op 
hun werk en andere taken. Of extra tijd 
hebben voor zichzelf of de andere leden 
van jouw gezin. Zodat ze er op de andere 
dagen in de week helemaal voor je kun-
nen zijn.

Leekerweide heeft de oplossing. Een heel 
goede zelfs: wij bieden doordeweekse, 
weekend- en vakantieopvang. Op een 
aantal vaste momenten in de week of 
weekend kom jij naar ons. We maken het 
gezellig, met leeftijdgenootjes of met 
andere kinderen die dezelfde zorg nodig 
hebben als jij. In de vakanties hebben we 
een speciaal programma met leuke en 
verrassende activiteiten. Maar door het 
jaar heen hoef je je ook niet te vervelen. 
Want er is bij ons van alles te beleven. 

Je kunt ook logeren bij een gezin. Leeker-
weide coördineert de match tussen jou 
en het logeergezin. De logeergezinnen 
zijn met zorg uitgekozen. Tenminste één 
van de verzorgers heeft kennis van en 
ervaring met het zorgen voor een kind 
met een beperking. 

Het resultaat is hetzelfde: jij hebt een 
fijne tijd en je ouders kunnen doen waar 
ze anders niet aan toe komen. Zonder 
zorgen. Want je bent in goede handen. 
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Wilt u meer weten over onze 
dienstverlening of gewoon eens 
komen kijken en praten? 

Maak dan een afspraak met onze 
zorgbemiddelaars. 

Bel naar 088 - 04 51 060 of mail naar 
zorgbemiddeling@wlgroep.nl voor het 
maken van een afspraak. Kijk ook eens 
op onze site: www.wlgroep.nl of 
www.leekerweide.nl 

Graag tot ziens!

Meer weten?

Arrangementen
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Er is nog veel meer te regelen aan onder-
steuning. Sommige onderdelen zijn al 
kort aan bod gekomen. Maar er is meer: 
Misschien wil je graag jezelf verder ont-
wikkelen en heb je een droombaan voor 
ogen. Leer/werkbedrijf IetsAnders is dan 
een prima partner om je toekomstdroom 
werkelijkheid te maken. Samen met be-
geleiders en jobcoaches ga je dan aan de 
slag om uit te vinden waar jij in uitblinkt. 
Op jezelf wonen? BuroFlo begeleidt je 
wanneer je zelfstandig je leven vorm wilt 
geven, maar bij sommige onderdelen 
nog wat ondersteuning kunt gebruiken.  
En bij Logisch! kun je terecht met al 
je vragen over slikken, taal, spraak en 
communicatie. Vervelen in de avonduren 
hoeft niet meer voor te komen. 

Je kunt leuke nieuwe mensen ontmoe-
ten, sporten, gezellige evenementen 
bezoeken of lid worden van clubs via 
Vrijetijdsbesteding NH. Dit zijn allemaal 
zusterlabels van Leekerweide.  

Samen met nog andere labels vormen 
zij WilgaerdenLeekerweideGroep. Het is 
heel gemakkelijk om je ondersteunings-
vraag te koppelen tot een arrangement. 
Zo ben jij goed ondersteund en begeleid 
om jouw leven naar eigen inzicht en 
mogelijkheden vorm te geven. 

Meer weten? 
Vraag er naar bij de consulenten zorg-
bemiddeling. Zij weten precies wat er 
allemaal mogelijk is. 
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Leekerweide
Postbus 1  1687 ZG  Wognum 
Verlengde Kerkweg 1  1687 CC  Wognum

T: 088 - 04 51 060
E: zorgbemiddeling@wlgroep.nl
www.leekerweide.nl


