
Rustig wennen aan zelfstandig 
wonen en werken, met begeleiding, 

je kan meer dan je denkt!

“beschermd thuis wonen 
aan de Curtisslaan”

Hoe meld jij je aan? 
Voldoe je aan de eerder gestelde eisen? 
Vul dan het aanmeldformulier volledig in 
op onze website of neem contact op via 
zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl 

Heb je vragen of wil je  
een keer langskomen? 
De Curtisslaan bestaat uit individuele 
appartementen. Deze appartementen 
zijn bewoond dus die kan je helaas niet 

bezoeken. Je kan wel via onze website op 
de plek www.fonteynenburg.nl/locatie-
overzicht/ een sfeerimpressie vinden 
van de woonruimte en de mogelijkheden 
die de Curtisslaan biedt. Stel je vragen 
via zorgtoeleiding@fonteynenburg.nl of 
via telefoonnummer 088-5050101. 

ALLES OP MAAT!

een eigen plek



Welkom op de Curtisslaan, een locatie die bestaat uit 21 individuele apparte
menten. Hier werken 21 mensen aan hun herstel om na ongeveer twee jaar 
zelf standig te gaan wonen. Je went hier aan het dagelijks wonen, werken en 
leven. Een mooie stap vooruit richting zelfstandigheid. 

Curtisslaan, Ypenburg, Den Haag

Kiezen voor 
Fonteynenburg betekent:

samen werken 
aan herstel! 

Jij hebt de regie!

Wat kan je verwachten op onze 
Locatie Curtisslaan? 
De begeleiding is dichtbij en aanwezig 
van maandag en met vrijdag van 09.00 tot 
19.00 uur, op zaterdag van 09.00 tot 17.00 
uur. Je krijgt een vaste herstel begeleider 
en herstelcoördinator toe gewezen 
wanneer je start. Op ons participatie- en 
educatiecentrum CJOE@Curtisslaan  
organiseren we thema bijeenkomsten. 
Dit soort bijeen komsten is gericht op 
dat laatste stukje herstel waar jij aan 
werkt. Thema’s zoals ‘omgaan met 
financiën, structuur in je huishouden 
aanhouden(wat doe je wanneer, hoe vaak) 
en gezondheid.’ Als het van toepassing is 
voor je herstel, verwachten we dat je erbij 
bent. Want kiezen voor Fonteynenburg 
betekent samen werken aan herstel! 

Hoeveel uur begeleiding krijg  
je bij Beschermd thuis?  
Jouw indicatie bepaalt hoeveel 
begeleidings  uren je krijgt. Gemiddeld 
betekent dat twee tot drie keer per week 
een aantal afspraken met je begeleider. 
We bouwen dit aantal langzaam af naar 
uiteindelijk één keer in de week. Dat 
laatste gebeurt pas als je klaar bent om 
te verhuizen naar een eigen woning. 
Samen kijken we dan wat voor woning 
het beste bij jou past. 

Wanneer kan je bij ons  
Beschermd thuis wonen? 
-  Je hebt een wonen plus indicatie via de 

WMO óf een indicatie vanuit justitie. 
- Je bent minimaal 1 jaar clean.
-  Je kunt in grote mate zelfstandig een 

huishouden runnen en je hulpvraag 
uitstellen; begeleiding is op afspraak.  

-  Je bent financieel stabiel en zelfstandig. 
(Of bij problematische schulden sta je 
onder bewind voering) 

-  Je kunt zelf je medicatie beheren en 
innemen.

- Je bent 23 jaar of ouder. 

De Curtisslaan is echt bedoeld voor 
mensen die al een eind op weg zijn naar 
hun herstel en net dat laatste stukje 
begeleiding nodig hebben om de stap naar 
helemaal zelfstandig wonen te kunnen 
maken. Mensen die uit een klinische 
opname komen en/of dak- en thuisloos 
zijn komen 
nog niet 
aanmerking 
voor deze 
vorm van 
begeleid 
wonen. 

Mogelijkheden waarmaken

Een eigen voordeur, keuken badkamer, 
de (her-)start van jouw huishouden. 
Vanaf hier leer je om te gaan met buren, 
post, boodschappen doen en met je 
administratie bijhouden. Maar ook 
het schoonhouden van je huis en het 
opbouwen van sociale contacten. Tijdens 
een aantal contactmomenten met je 
begeleider kijken jullie samen wat jij 
nodig hebt om vooruit te gaan. op weg naar herstel

Samen bouw je ook aan een eigen 
netwerk. Vrienden, familie, buren, 
iedereen die jou kan helpen op je weg 
naar herstel. Gaat het een keer even 
wat minder, dan weet je dat je terug 
kan vallen op die mensen. Nu én in de 
toekomst. Want we zien je graag komen, 
maar nog liever zien we jou positief weer 
vertrekken na een jaar of twee. Dan ben 
je klaar om zelfstandig door te gaan! 


