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Aanmelden & Informatie 
Als je bij Fivel wilt wonen heb je een indicatie nodig van het 

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Heb je vragen of wil je komen 

kijken? Neem gerust contact met onze afdeling Zorgbemiddeling. Wij 

denken graag met je mee! 

Op onze website vind je meer informatie over Fivel. 

Je kunt je hier ook aanmelden als je ons nodig hebt 

voor ondersteuning en begeleiding bij jou thuis. 

Profila Zorggroep
Profila Zorggroep is een landelijke zorgaanbieder voor 

mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale 

problemen. 

Onze visie: Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar 

elkaar om te zien. Jij bent kostbaar en waardevol in Zijn ogen. 

Daarom bieden wij jou met liefde en lef professionele zorg en 

ondersteuning en kijken wij samen met jou naar wat wél kan. 

Zo helpen wij jou je leven, met de mogelijkheden die je hebt, zo 

goed mogelijk vorm te geven.

Profila Zorggroep
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Begeleiding bij jou thuis
Kun je met begeleiding ook prima zelfstandig wonen? Dan komen 

onze begeleiders bij jou thuis en ondersteunen je bij het huishouden, 

het regelen van geldzaken, opbouwen van een sociaal netwerk of het 

maken van een goede dagindeling. We staan voor een persoonlijke 

aanpak met laagdrempelige en liefdevolle zorg. Samen hebben we 

één doel: een zelfstandig en zinvol leven voor jou.

Samenwerking
We werken zoveel mogelijk met een of twee vaste begeleiders en we 

houden rekening met jouw wensen, mogelijkheden en beperkingen. 

Naast het informele netwerk betrekken we andere professionals 

zoals medewerkers van het wijkteam, jobcoaches, bewindvoerders en 

behandelaars binnen de verslavingszorg en GGZ.

Financiering
• Langdurig verblijf wordt gefinancierd via de Wet langdurige zorg. 

• Voor beschermd wonen en ambulante begeleiding kunnen we 

samen een indicatie aanvragen bij gemeente Eemsdelta en Het 

Hogeland. 

• Voor maatschappelijke opvang vragen we samen een indicatie aan 

bij centrumgemeente Groningen. Afhankelijk van jouw persoonlijke 

situatie stelt het CAK jouw eigen bijdrage per maand vast. 

Wonen bij Fivel
Je vindt onze woonlocatie aan de rand van 
een woonwijk met uitzicht op het Eemskanaal. 
Hier krijg je zorg en ondersteuning als je even 
niet zelfstandig kunt wonen. Bijvoorbeeld 
vanwege psychosociale problemen of omdat 
je dakloos bent. Ook is het mogelijk om 24 uurs 
zorg bij ons te ontvangen op basis van de Wet 
langdurige zorg (Wlz).

We sluiten aan bij jouw hulpvraag en luisteren 
naar jouw wensen. Samen stellen we doelen 
vast.

Fivel is er voor jou als je vanwege psychosociale 
problematiek begeleiding nodig hebt in jouw 
thuissituatie. Daarnaast bieden we 24 uurs 
begeleiding op onze woonlocatie in Delfzijl. 


