BW De Foyer
Werken aan je persoonlijke ontwikkeling in een
prettige omgeving
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Behandeling
De woonvorm onderhoudt in overleg met u contact met
uw huisarts. In veel gevallen is naast de ondersteuning
vanuit de woonvorm ook behandeling nodig in verband met
uw psychiatrische klachten. Hierbij werken wij – met uw
toestemming - samen met uw eventuele behandelaar.
We vinden het belangrijk uw eventuele familie en naasten
te betrekken bij uw ondersteuningstraject.

“Het team van de Foyer is kleurrijk, ambitieus en
dynamisch en werkt actief samen met de cliënten
aan een thuishaven waar zij zich veilig en gesteund
mogen voelen en waar ze actief kunnen werken aan
hun persoonlijke ontwikkeling. Dit alles om zo goed
mogelijk zelfstandig aan de maatschappij te kunnen
deelnemen.”
–Richard Bubberman, teamleider-

