Missie
Vzw Domos biedt woonbegeleiding aan volwassenen met een psychische kwetsbaarheid via
individuele begeleiding en dagactiviteiten.
Dit vanuit een herstelondersteunende benadering die gericht is op behoud en/of verder ontwikkelen
van ieders mogelijkheden met als centrale doelstelling re-integratie in de maatschappij.

Visie
Het aanreiken van huisvesting met hedendaags wooncomfort, begeleiding en dagactiviteiten aan
mensen met een psychosociale kwetsbaarheid, vormt de hoofd- en kernopdracht van vzw Domos.
Woonbegeleiding in vzw Domos staat voor een zorgzame, betrokken en deskundige begeleiding van
mensen die, door hun langdurig psychisch lijden, op zoek zijn naar herstel. Het doel is om hun
levenskwaliteit te handhaven en/of te verbeteren.
Onder herstel verstaan we het proces waarin iemand meer zelfvertrouwen krijgt, leert omgaan met
zijn kwetsbaarheid en opnieuw sociale rollen gaat vervullen. Dit is een persoonlijk proces, maar
anderen zijn hierbij nodig. (“herstellen doe je zelf, maar niet alleen”). Of zoals de werkgroep DENK
(Leuven) het formuleert; “Weer hoopvol en met goesting bezig zijn in ’t leven en er terug uwen draai
in vinden.”
Begeleiding g richt zich op diverse domeinen: wonen, werken of andere vormen van dagbesteding,
leren recreëren, psychische en somatische gezondheid, sociale contacten, budget en administratie,
huishouden, zelfzorg en mobiliteit.

Vzw Domos…
= diversiteit in woonvormen; naast groepswoningen
- Zetten we bewust in op studio wonen zodat we de kans op individueel wonen verhogen.
- Zoeken we naar mogelijkheden om koppels te huisvesten.
- Bieden we ook woningen aan voor mensen met een ‘hoge ondersteuningsbehoefte’.
= ont-moeten in een open huis
De openheid van de woningen en begeleiding zijn in balans met de geborgenheid van het
“beschutte”.
De woning is een open huis voor familie en andere betrokkenen.
Ontmoeten is verbinden en netwerken uitbouwen met medewerkers, lotgenoten, de buurt
Ontmoeten is neen zeggen tegen isolement en eenzaamheid.

= Stem-recht
De stem van elke bewoner is belangrijk en wordt gehoord:
Het begeleidingsplan wordt samen opgemaakt.
 Er is inspraak bij de organisatie van de woning (bijv. intrek nieuwe bewoner, inrichting van
de woning)
 Er is inspraak bij de organisatie van het initiatief; bijv. over huishoudelijk reglement, de
visie van de werking,…
 We nemen de stem van de bewoner mee in het overleg met de overheid.
= Regels zijn geen heilige huisjes
Regels zijn nodig, maar niet heilig. Regels zijn nodig maar de context heeft zijn belang.
We gaan voor zorg op maat
We zoeken naar een evenwicht tussen individueel belang en groepsbelang.
Zo bekijken we ook naar activering; Activering helpt bij het zoeken naar betekenis in het
leven, met respect voor ieders tempo.
= Ervaring en deskundigheid
Ervaringen delen is stevige bruggen bouwen.
Ervaring is een deskundigheid, zowel van bewoner als van begeleiding.
= Kansen creëren om …
op eigen tempo iets te bereiken
lotgenoten te ontmoeten
met anderen in contact te komen
eigen leven verder uit te bouwen.

De basis van deze visie werd ontwikkeld in samenspraak met diverse actoren : beleid, bewoners,
medewerkers, familieleden, verwijzers, … Onze organisatie wordt immers gedragen door de inzet en
betrokkenheid van velen, bottom – up!

