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Paradijsvogelwoningen zijn onderdeel van: 



Voor wie zijn Paradijsvogelwoningen bedoeld? 
 
De Paradijsvogelwoningen zijn bedoeld voor mensen die minder 
in staat zijn om binnen de algemeen geldende normen passend 

woongedrag te laten zien. Hierdoor ontstaat onbegrip in hun 
woonomgeving. Ook zijn de Paradijsvogelwoningen voor 

mensen die geen vast woonadres hebben. Veelal 
vormen diverse levensproblemen een belemmering 

om stabiel en fijn te kunnen wonen 
 
Door omstandigheden kan een situatie ontstaan zijn 
waardoor zij eenmalig of soms structureel in de 
problemen zijn gekomen en grip op hun leven 
hebben verloren en daardoor overlast veroorzaken. 

Hierdoor kunnen zij niet aarden in wijken en buurten, 
omdat ze er een eigen leefwereld op nahouden. De 

Paradijsvogelwoningen bieden hun wel de mogelijkheid 
om zich werkelijk thuis te voelen. 

Wonen bij de Paradijsvogels 
 
Voor de Paradijsvogelwoningen is gekozen voor een rustige, 
groene en prikkelarme plek. Dichtbij, maar wel buiten de stad. 
Iedereen heeft hier zijn eigen woonplek in de vorm van een 
overzichtelijk compact huisje. Hierin is een badkamer, keuken/
woonkamer en slaapkamer 
gesitueerd, wat voldoet aan de 
levensbehoefte voor één 
Paradijsvogel.  
 
De woningen zijn rond een pleintje 
geplaatst, zodat alle huisjes in een 
noodgeval makkelijk bereikbaar zijn . 
Het draagt ook bij aan het sociale 
karakter, zonder dat dat leidend 
wordt. De mogelijkheid om samen 
te eten of de dag door te nemen is 
hierdoor aanwezig. De keuze hierin 
ligt bij de Paradijsvogel zelf.  

Dagbesteding in de buurt 
 

Het gevoel bij te dragen kan de Paradijsvogels 
helpen bij het opbouwen van hun eigenwaarde. 
Arbeidsmatige dagbesteding voedt dit proces en 
biedt structuur. Vandaar dat 
er altijd gezorgd wordt voor 
een laagdrempelige vorm 
van arbeidsmatige 
dagbesteding in de buurt. 
Niets hoeft, maar het wordt 
wél gestimuleerd om 
daadwerkelijk mee te doen. 

Iedereen heeft recht op een thuis ook al is dit in het verleden 
door verkeerde keuzes misgegaan. 

Een eigen plek waarbij je er toe doet geeft weer eigenwaarde. 

De begeleiding 
 
Elke bewoner heeft een 
persoonlijke begeleider die onder 
andere helpt bij het opstellen en 
evalueren van hun zorgplan. De 
‘Schijf van herstel’ wordt gebruikt 
bij het begeleiden van de 
Paradijsvogels en het opstellen van 
de zorgplannen. Deze integrale 
methodiek van Surplus heeft 
aandacht voor alle leefgebieden, 
zodat herstel mogelijk is. Meer 
informatie hierover is te vinden op 
www.schijfvanherstel.nl. 
Bij de Paradijsvogelwoningen is 
24/7 begeleiding aanwezig waarop 
de bewoners kunnen terugvallen. 

Waarom de Paradijsvogelwoningen? 
 
Een dak boven het hoofd is een basisrecht. Een 
veilige, stabiele woonplek is een voorwaarde om 
aan herstel te kunnen werken. Een fijne woonplek 
draagt daaraan bij. Bij de Paradijsvogelwoningen is 
deze aanwezig. Er is nadrukkelijk gekozen voor de 
naam ‘Paradijsvogelwoningen’. De bewoners zijn 
door hun levenservaring kleurrijk dat maakt hen 
tot een Paradijsvogel. En een positieve benadering 
geeft vervolgens nog meer kleur aan hun leven. 


