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Aanmelden 
Als je op Lavendeloord wilt wonen heb je een indicatie nodig van 

het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Neem gerust contact op met 

onze afdeling Zorgbemiddeling voor meer informatie. Wij denken 

graag met je mee!   

Op profilazorggroep.nl/locaties/lavendeloord vind 

je meer informatie over Lavendeloord. Je kunt je 

hier ook aanmelden als je ons nodig hebt voor 

ondersteuning en begeleiding.

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.

Wonen op 
Lavendeloord



Zinvolle invulling van je dag
Op Lavendeloord ben je met de andere bewoners 

verantwoordelijk voor verschillende huishoudelijke 

taken. Denk hierbij aan koken, koffie schenken, vuilnis 

wegbrengen, maar ook eigen kleding wassen en je 

appartement schoonmaken. Daarnaast organiseren wij 

gezamenlijke groepsactiviteiten waar je aan mee kunt 

doen. Er is veel ruimte om je vrije tijd in te vullen en je 

persoonlijke (dag)structuur te volgen.

Wil je nog meer? Dan kijken we samen naar wat je kan en 

wat je wilt leren. Op onze Werk | Leer | Beleef locaties of bij 

bedrijven in de buurt zijn allerlei mogelijkheden voor jou.

Begeleiding bij jou thuis
Kun je met begeleiding ook prima zelfstandig in je eigen 

huis in Houten wonen en heb je een WLZ indicatie? Dan 

kun je afspraken maken met onze begeleiders. Zij komen 

dan bij jou thuis en helpen je waar je dat nodig hebt. 

Als je tussendoor vragen hebt, mag je altijd bellen. Woon je 

nog niet in Houten en wil je begeleiding thuis, neem dan 

contact op met onze afdeling Zorgbemiddeling.

Gezellig samenwonen met anderen maar toch 
je eigen ‘huis’ hebben. Wat vind je daarvan? 
In Houten kan dat. Onze locatie Lavendeloord 
bestaat uit twee geschakelde woningen in een 
leuke woonwijk. Hier wonen twee groepen van 
acht personen. Ieder huis heeft een gezamenlijke 
woonkamer, keukenblok en tuin waar je koffie kunt 
drinken, eten, spelletjes doen, tv kijken, noem maar 
op. 

Ben je even toe aan wat meer tijd voor jezelf? Geen 
probleem, iedereen heeft zijn eigen kamer met 
badkamer en een keukentje.

Lavendeloord is een 24-uurs woonlocatie voor 
(jong-)volwassenen met een (licht-) verstandelijke 
beperking en eventuele bijkomende psychiatrische 
problematiek. We bieden zorg op maat en kijken 
naar jouw ontwikkeling. We helpen je met het 
leren van nieuwe vaardigheden om zo zelfstandig 
mogelijk te zijn. 

Wonen op Lavendeloord


