
RIBW OGGZ Nijmegen  
Beschermd Wonen De Dwarsweg 

RIBW Team De Dwarsweg biedt huisvesting en begeleiding aan dak- en thuisloze jongvolwassenen 
van 18 t/m 23 jaar. Naast dak- en thuisloosheid is er altijd sprake van een verwevenheid aan proble-
men op diverse leefgebieden, waaronder een psychiatrische aandoening. 
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Wonen bij De Dwarsweg
Beschermd Wonen De Dwarsweg is een woonvoor- 
ziening waar op een individuele basis gewerkt wordt 
aan persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke 
deelname. Dit traject duurt in de meeste gevallen  
2 tot 3 jaar. Of je recht hebt op beschermd wonen 
wordt bepaald door de gemeente Nijmegen, justitie  
of de zorgverzekeraar.

Onze begeleiding
Bij De Dwarsweg staat het aansluiten op de belevings-
wereld van bewoners voorop. De begeleiding is  
coachend van aard en steunt bewoners in het maken 
van eigen keuzes. Doel is het vertrouwen in je eigen 
kunnen te vergroten en/of te herstellen en het gevoel 
van (maatschappelijke-) zelfstandigheid te vergroten. 

De Dwarsweg biedt alle ruimte voor zelfonderzoek als 
het gaat om wat je nodig hebt om zelfstandig te zijn  
en deel te nemen aan de maatschappij. Centrale vra-
gen hierbij zijn; waar loop jij in jezelf, je omgeving of 
de maatschappij tegenaan wanneer je alle ruimte krijgt 
om jezelf te zijn? Wat zijn jouw voorwaarden om tot 
(ervaringsgericht-) leren te komen? Waar ligt voor jou 
de uitdaging?

Zelfstandige woonruimtes & inloop
De Dwarsweg bestaat uit 13 zelfstandige woningen en 
een inloop aan de Groesbeeksedwarsweg en Daalse- 
weg in Nijmegen. Je hebt vaste afspraken met je per-
soonlijk begeleider in je eigen huis. Daarnaast kun je 
als (ex)bewoner ook de inloop bezoeken wanneer je 
een vraag hebt of behoefte hebt aan een gesprek. 

Meer informatie
Wil je meer weten over De Dwarsweg? Dan nodigen 
wij jou van harte uit een keer een kijkje te komen 
nemen. Neem hiervoor contact op via team.dwarsweg 
@ribw-nr.nl en laat je naam en telefoonnummer  
achter. We nemen dan binnen 24 uur contact op  
voor het maken van een afspraak. 

Intake
De selectie van nieuwe bewoners gebeurt na een  
intakegesprek op basis van urgentie, diagnose, je  
recht op zorg en de huidige bewonerssamenstelling. 

Over de RIBW
De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale 
instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding  
en werk. Wij begeleiden mensen die vanwege een  
ernstige psychiatrische aandoening (EPA) voor langere 
tijd ondersteuning nodig hebben. De RIBW wil haar  
cliënten in staat stellen een zo gewoon mogelijk 
bestaan als burger in de samenleving te leiden.  
In onze begeleiding gaan wij uit van de kracht en  
zelfredzaamheid van de cliënt. 
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