Roads
Vriendenhuizen

Vriendenhuis Amsterdam
Kortvoort 100, 1104 NB Amsterdam
T 06 - 158 805 62
Vriendenhuis Lisse
Heereweg 258, 2161 BS Lisse
T 0252 - 70 32 87
Vriendenhuis Den Helder
Drs. F. Bijlweg 47, 1784 MC Den Helder
T 0223 - 69 70 65

werkt!

Roads
Obiplein 16
1094 RB Amsterdam
T 020 590 85 90
E info@roads.nl

Vriendenhuis De Goorn
De Goorn 50, 1648 JR De Goorn
T 0229 - 70 12 08

Meer informatie of aanmelden?
Kijk op roads.nl/vriendenhuizen of
stuur een bericht naar info@roads.nl.
Wilt u een cliënt aanmelden? Dit kan telefonisch
bij het betreffende Roads Vriendenhuis.

De Vriendenhuizen zijn onderdeel van Roads.
Roads begeleidt mensen met psychische
klachten, verslavings- of justitiële achtergrond
naar dagbesteding en werk. Daarnaast bieden
wij herstelgericht verblijf op diverse locaties.

werkt!

Een Vriendenhuis is een woonomgeving specifiek ontwikkeld en
ingericht voor mensen met een GGZ en/of verslavingsachtergrond.
Binnen een Vriendenhuis kunnen zij onder eigen regie in een veilige
omgeving werken aan duurzaam herstel.

www.roads.nl

www.roads.nl

www.roads.nl

“De rust van een
eigen kamer en
dagritme heeft mij
enorm geholpen.”

“Binnen ons concept ‘herstelgericht verblijf’
heeft de cliënt de regie over zijn eigen
herstelproces en creëren we een zogeheten
‘caring community’.”

In het kort
Wat is een Vriendenhuis?
Uniek aan de Vriendenhuizen is dat bewoners naast professionele hulp ook
begeleiding ontvangen van ervaringsdeskundigen en vrijwilligers. Daarnaast
ondersteunen de bewoners ook elkaar actief in het herstelproces. Door de
inzet van professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en medebewoners
te combineren wordt een woonomgeving gecreëerd die ruimte biedt voor
duurzaam herstel.

Binnen de Vriendenhuizen staan ‘herstel, eigen regie en
zelfredzaamheid’ centraal. Bewoners werken aan hun ontwikkeling
op het gebied van gezondheid, wonen, werk, financiën, netwerk en
zingeving. Zij krijgen daarbij begeleiding van professionals. Een bewoner
is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar eigen herstel, maar staat er niet
alleen voor.

Hoe werkt een Vriendenhuis?
De bewoners runnen de huizen zelfstandig. Tijdens kantooruren is er altijd
een medewerker van Roads aanwezig. Bewoners krijgen vaste taken op
het gebied van bijvoorbeeld wonen, financiën en koken. Zo leren zij om
verantwoordelijkheid te dragen binnen hun mogelijkheden. De begeleiding
van professionals in combinatie met hulp van ervaringsdeskundigen en
medebewoners, helpt hen om de stap naar zelfredzaamheid te zetten.
De Vriendenhuizen bieden de bewoners structuur. Aan de hand van
een persoonlijke dagindeling leren bewoners zelfstandig hun dagelijkse
levensbehoeften in te vullen en om zicht te creëren op mogelijkheden voor
werk of dagbesteding.

• 	De Roads Vriendenhuizen zijn een veilige woonomgeving
die bewoners de kans bieden om te werken aan duurzaam herstel.
• 	Bewoners leren om zelf regie in hun leven te nemen, zij bepalen
zelf wat hun doel is en wanneer deze is behaald.
• 	Bewoners worden geholpen door professionals,
ervaringsdeskundigen, medebewoners en vrijwilligers.
• 	Bewoners werken gezamenlijk aan persoonlijke ontwikkeling
op meerdere gebieden: wonen, werk, financiën, netwerk,
gezondheid en zingeving.
• 	Bewoners (onder)steunen elkaar om de volgende stap
in het herstelproces te zetten.

www.roads.nl

