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De Komeet
TussenvoorzÍeni ng i n Zeewolde

Wat is de Komeet?

Eindelijk is het zo ver en hebben we goed nieuws.

In januari 2023 opent er in Zeewolde een appartementencomplex aan de

Planetenveld NR 35 A t/m W met de naam De Komeet.

De Komeet is een tussenvoorziening waar mensen tijdelijk (maximaal 2 jaar)

kunnen wonen.

Er zijn 6 appartementen waar reguliere inwoners van Zeewolde kunnen wonen.

De andere 17 appartementen zijn bedoeld voor mensen die een zorgvraag

hebben. Zij kunnen ondersteuning gebruiken, maar ook een meer complexe

zorgvraag is bespreekbaar.

Voorwaarde is wel dat je enige vaardigheden beheerst om zelfstandig te kunnen

wonen en leven. Of dat je gemotiveerd bent om een zelfstandigheidstraining te

volgen. Zozorgen we dat het haalbaar is om binnen 2 jaar naareen reguliere

woning door te kunnen stromen. Eventueel met passende ondersteuning.

Inwoners van Zeewolde hebben voorrang op de toegang tot De Komeet.

De huurprijs is ongeveer 633 euro voor een eigen zelfstandige woonruimte.

Daar komen nog vaste lasten zoals water en elektriciteit bij.

Ben je 23 jaar of ouder dan kun je mogelijk recht hebben op een huurtoeslag

Betrokken zorgpartners zijn GGZ Centraal en 's Heeren Loo. Zij werken samen

met MDF, Woonpalet en de gemeente Zeewolde die dit project ondersteunt samen

met nog vele andere netwerkpartners.
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Mensen die gebaat zijn bij alleen tijdelijke huisvesting kunnen direct contact

opnemen met Van der Hoek Makelaardij

Robin van de Brink

Telefoonnummer: 0341 - 4t 22 41 of 06 - 5l 04 77 69

E-mail : robin@vanderhoekmakelaardii. nl
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De Komeet komt in actie voor mensen die het in hun eentje niet redden. Doordat

ze bijvoorbeeld geen dak boven hun hoofd hebben, hun schulden zich blijven

opstapelen, een lichte verstandelijke beperking enlof psychiatrische problematiek

hebben. Of mensen die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben.

Het doel is om binnen 1 tot 2 jaar je eigen leven in regie hebben en de

vaardigheden te hebben aangeleerd op verschillende leefgebieden. Om zo

zelfstandig mogelijk verder te kunnen met je leven. Door kunnen stromen naar

een reguliere woning elders eventueel met gepaste ondersteuning in de vorm van

ambulante ondersteuning. Of met een waakvlamfunctie voor maximaal 12 uur per

jaar bij terugval.

De begeleiding is ambulant. Dat betekent dat de begeleider bij de bewoner thuis

langskomt.

Door onze inzet proberen we samen met de bewoner hun eigen leven in regie te

krijgen. We staan_naast hen waar nodig en laten los waar het kan.

Voor meer informatie over De Komeet in Zeewolde kunt u contact opnemen met:

GGZCentraal

Jolien Muijs

Telefoonnummer: 06 - 22 55 16 24

E-mail : i.muvs-venema@ggzcentraal. nl

's Heeren Loo

Monique Spruyt

Telefoonnummer: 06 - 50 81 28 32

E-mail : monioue.spr'uvt@sheerenloo.nl

Maatschappelijke DiensWerlening Flevoland
Bartel van Gorcum

Telefoonnummer: 06 - 20 86 35 42

E-mail: b.vangorcum@mdflevoland,nl

heeft veruijdeÍd: we
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Iets voor u?

Denkt u dat uw hulpvraag past bij ons aanbod.

Meldt u dan aan via het bijgesloten aanmeldformulier.

U kunt dit ingevulde aanmeldformulier sturen naar GGZ Centraal of 's Heeren Loo

. GGZ Centraal zorgbemiddeling

E-mai I : zorgbem iddelingveluweenveluwevallei @qqzcentraal. n I

. 's Heeren Loo klantcontact Anja Mulder

E-mail : Anja.mulder@sheerenloo. nl

Aanmeldroute
. Met het ondertekenen en versturen van het aanmeldformulier geeft u

toestemming voor het bespreken van uw aanmelding door's Heeren Loo en

GGZ Centraal.

r Na aanmelding nemen wij contact op om een afspraak te maken voor het

intakegesprek.

. Na ontvangst aanmelding wordt deze door de zorgpartners besproken.

. Met de informatie uit het aanmeldformulier en het intakegesprek bekijken we

wat de woonmogelijkheden zijn en welke zorgorganisatie passende

ondersteuning kan bieden.
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Op de volgende pagina's vindt u het aanmeldformulier voor De Komeet in

Zeewolde
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Aanmeldformulier De Komeet in Zeewolde

*alleen dieren in een kooi of in een kom zijn toegestaan
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Voornamen

Roepnaam

Achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

BSN-nummer

Identiteitsbewijs Paspoort/ ID kaart

Documentnummer

identite itsbewijs

Nationaliteit

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

E-mailadres

Burgerlijke staat

Bent u ingeschreven

bij woningstichting

Zeewolde

Nee

Ja , vanaf

Welke en hoeveel

huisdieren heeft u?x

Naam organisatie

Contactpersoon

Email

Telefoonnummer

ln samenwerking met: -W' 
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Gegevens verwijzer

Mijn gegevens
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Geef een duidelijke rijving van uw situatie.

Waar meldt u zich voor aan?

! Tijdelijk huren en ondersteuning van 's Heeren Loo

I Tijdelijk huren en ondersteuning van GGZ Centraal

Zeewolde ffi

Reden aanmelding

Hulpvraag
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Waar kunnen wij u bij ondersteunen?
Aankruisen wat van toepassing is.

! Post en administratie

! Geld op orde krijgen, inkomen en schulden

! Werk-/arbeidsplaats

n Het vinden van een woning

tr Geestelijke gezondheid

n Lichamelijke gezondheid

n Verslaving

! Activiteiten van het dagelijkse leven (het huishouden organiseren)

n Sociaal netwerk

I Meedoen in de maatschappij

[ ]ustitie (of bent u in aanraking geweest met politie en justitie)

Hier geeft u een toelichting op uw hulpvraag:
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Ondertekening

Naam:

Plaats en datum

Handtekening:

s Heeren Loo

ln samenwerking met
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