Woonbegeleiding
door Tactus
INFORMATIE VOOR VERWIJZERS

Een verslaving kan diep doordringen in iemands dagelijks leven.
Gevolg kan zijn dat het zelfstandig wonen niet meer goed lukt; dat
men geen vaste woonplek meer heeft en op straat leeft.
Voor deze mensen biedt Tactus woonbegeleiding.
Het gaat om hulp bij het vinden en handhaven van een goede dagindeling, het onderhouden van een sociaal netwerk, het voeren van een huishouding en het adequaat
omgaan met geld. Door juist op deze gebieden te ondersteunen komt er meer rust en
regelmaat in het leven van de cliënt en kan het gebruik van verslavende middelen
afnemen.

Woonbegeleiding door Tactus kent
verscheidene vormen, bijvoorbeeld
ambulant in een woonwijk, beschermd
in een woning van Tactus of in een
appartementencomplex.
Tactus werkt nauw samen met regio-

Hoe concreter de vraag, des te beter er

nale instellingen voor begeleid wonen.

hulp kan worden geboden.

Cliënten die nog dicht bij hun verslaving

Een cliënt heeft bijna altijd een verwijs-

staan worden in principe door Tactus

brief van de huisarts nodig. Deze kunt u

begeleid. Ze kunnen vertouwen op

downloaden via tactus.nl

de ervaring en expertise van Tactus-

Voor woonbegeleiding is tevens een

medewerkers, maar ook rekenen op

WMO indicatie nodig.

ondersteuning van ervaringsdeskundigen en lotgenoten vanuit Intact Herstel

Volgt de cliënt al een traject binnen

en Zelfhulp. Bovendien zorgen korte

Tactus dan kan deze direct aangemeld

lijnen met de behandelafdelingen van

worden voor woonbegeleiding.

Tactus voor gerichte en professionele
zorg bij (dreigende) terugval.

Wilt u meer informatie over
woonbegeleiding, de woningen of de voorwaarden?
Wilt u een cliënt aanmelden
voor woonbegeleiding?
Dan kunt u tijdens kantooruren contact
met ons opnemen via het algemene
nummer 088 382 28 87 of een mail
sturen naar vragen@tactus.nl
Op onze webiste staat onder de knop
Vermeld waarom en voor welk pro-

Over Tactus per locatie of en waar

bleem u uw cliënt wilt aanmelden.

Tactus woonbegeleiding aanbiedt.
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