Jouw indicatie
Welke indicatie heb je en wat betekent
dat voor jou
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Contact opnemen

Contact opnemen

zelfstandig leven Plus

Indicatie:
Afspraak met de gemeente,
welke soort begeleiding je
krijgt.

Jouw indicatie
Om begeleiding van Nieuwe Start
Woonzorg te krijgen, is het belangrijk dat
je een indicatie krijgt van gemeente
Eindhoven. Jouw indicatie heeft een code
die omschrijft welke begeleiding je nodig
hebt.
Om een indicatie te krijgen, neem je
contact op met WIJ Eindhoven. Een
medewerker van WIJ Eindhoven komt bij
jou thuis om met jou te bespreken welke
zorg je nodig hebt. Dit wordt ook wel een
keukentafelgesprek genoemd. Na dat
gesprek vraagt de medewerker van WIJ
Eindhoven een indicatie voor jou aan bij
de gemeente Eindhoven.

10A60 | Ondersteuning zelfstandig
leven Plus
Jij hebt een beschermd wonen
indicatie gekregen van gemeente
Eindhoven, met code 10A60.
Deze indicatie wordt voor maximaal 12
maanden afgegeven zonder
mogelijkheid tot verlenging.
Een mogelijk vervolg zou een indicatie
voor ambulante hulp zijn, wanneer je
door bent gestroomd naar jouw eigen
woning.

Wonen
Jij woont in een appartement dat je
zelfstandig huurt of gaat de overstap
maken van een appartement van
Nieuwe Start Woonzorg naar
zelfstandig huren. Je mag dan max. 9
maanden in het appartement van
Nieuwe Start Woonzorg blijven wonen.

Begeleiding
Je wordt begeleid in de doelen die jij
samen met de begeleiding van Nieuwe
Start opstelt in jouw zorgplan.
Je kunt gebruik maken van de
Bereikbaarheidsdienst van Nieuwe Start
Woonzorg. Deze is 24 uur per dag
bereikbaar voor noodgevallen.

Kosten
Gemeente betaalt:
-

Begeleiding & 24 uurs
bereikbaarheid

Jij betaalt:
-

-

Huur
Gas, Water en Licht
Internet en tv aansluiting
Gemeentelijke belastingen
CAK eigen bijdrage (CAK bepaalt
de hoogte hiervan). Je betaalt dit
maandelijks
Je eigen eten en drinken

