
Aanmelding

De kandidaat-bewoner en/of doorverwijzer 

neemt contact op met Beschut Wonen Oosten-

de-Westkust. Na het invullen van een intake-

bundel volgt een intakegesprek met iemand 

van het begeleidingsteam en de verantwoor-

delijke arts. In team beslissen we of de kan-

didaat-bewoner door onze dienst kan worden 

begeleid. De intakebundel is te downloaden via 

onze webstek www.bwow.be

Beschut zelfstandig wonen

Personen die over een eigen woning beschik-

ken in regio Oostende of Veurne, kunnen door 

onze dienst begeleiding aan huis krijgen. Voor 

deze dienstverlening vragen we een vaste 

bijdrage per maand.

Samenwerkingen

Beschut Wonen Oostende-Westkust is een samen-

werkingsverband tussen AZ Sint-Jan Brugge-Oosten-

de Campus Henri Serruys, AZ Damiaan Oostende, AZ 

Sint-Augustinus Veurne, CGG Noord-West-Vlaande-

ren en CGG Largo. Daarnaast baat Beschut Wonen 

Oostende-Westkust de activiteitencentra in Oosten-

de en Veurne uit.

Contact

Beschut Wonen Oostende – Westkust

Locatie Oostende

Frère Orbanstraat 174

8400 Oostende

T 059 44 56 72

Locatie Veurne

Pannestraat 64

8630 Veurne

T 058 31 70 04

www.bwow.be

Contactpersoon/ coördinatie: 

Greet Verhellen

Verantwoordelijk arts: 

Dr. H. Hellebuyck, psychiater (Oostende)

Dr. P. Kindts, neuropsychiater (Veurne)

Beschut 
Wonen

OOSTENDE - WESTKUST



Woningen

In Oostende, Veurne en Nieuwpoort 

beschikken we over een aantal gemeen-

schapswoningen. 

Elke bewoner beschikt er over een ge-

meubelde kamer met wastafel, televi-

sie– en telefoonaansluiting. De bewoner 

kan eveneens gebruik maken van de 

gemeen-schappelijke voorzieningen: 

gemeubelde woonkamer, ingerichte 

keuken, douche, toilet …

Vanaf € 370 per maand heb je een ka-

mer in een gemeenschapswoning. 

Daarnaast beschikken we in Oostende, 

Veurne en Nieuwpoort over enkele stu-

dio’s met eigen keukenhoek en sanitair. 

Vanaf € 470 per maand kan je over een 

studio beschikken. 

Voor wie?

Beschut Wonen Oostende – Westkust richt 

zich tot mannen en vrouwen tussen 18 en 

65 jaar die, omwille van een psychiatrische 

en/of psychosociale problematiek, tijdelijk 

niet zelfstandig kunnen wonen. Als dienst 

bieden wij huisvesting en begeleiding aan. 

Beschut Wonen is steeds een tussenstap: 

zelfstandig wonen is het doel.

We verwachten dat de kandidaat-bewoner 

over een minimale graad van zelfstandig-

heid en zelfredzaamheid beschikt (onder-

houd kamer, persoonlijke hygiëne, bereiding 

maaltijden ) of gemotiveerd is om deze 

vaardigheden met de nodige hulp verder te 

ontwikkelen.

Als begeleidend team willen we iedereen op 

z’n eigen tempo ondersteunen op weg naar 

volledige zelfstandigheid.. 

Begeleiding

Naast huisvesting biedt het 

team van woonbegelei-

ders vooral ‘zorg op maat’. 

Verschillende aspecten 

van deze begeleiding zijn: 

individuele gesprekken, 

samen op zoek gaan naar 

een zinvolle dagbesteding, 

opvolgen administratie en 

financiën, stimuleren van 

sociale contacten, correcte 

medicatie-inname …

De individuele begeleider 

en de bewoner formuleren 

samen de begeleidingsdoe-

len en werkpunten. Tijdens 

het verblijf in Beschut 

Wonen Oostende-Westkust 

behoudt de bewoner ook 

het contact met zijn psy-

chiater. De doelstellingen 

van de woonbegeleiding 

en van de psychiatrische 

behandeling worden op 

elkaar afgestemd. 

De vaste begelei-

dingsmomenten situe-

ren zich overdag en ‘s 

avonds.  

‘s Nachts en tijdens de 

weekends is er geen 

begeleiding aanwezig.


