
Zelfstandig wonen bij  
Woonlocatie De Grip Zetten

In Zetten heeft Philadelphia een 24 uurs woonlocatie 
voor mensen met een licht tot matig verstandelijke 
beperking. 

Als je woont bij De Grip helpen we je om zo zelf stan
dig mogelijk te leven. Je hebt een eigen ruim 3 kamer 
appartement. Een eigen voordeur, een woonkamer 
en 2 slaapkamers. Daarnaast heb je een eigen keuken, 
badkamer, toilet en balkon. Er wonen 11 mensen. 
De meeste bewoners koken in hun eigen appartement. 

Overdag gaan de meeste bewoners naar hun werk 
of naar de dagbesteding. De dagbestedingen 
’De Hemmense boerderij’ en ’Geitenboerderij Agelink’ 
zijn vlakbij. Sommige bewoners gaan naar Arnhem 
voor de dagbesteding. 

Er is er steunpunt waar de begeleiding dag en nacht 
aanwezig is. Hier kun je altijd terecht voor vragen. 
Of om samen te eten of koffie te drinken.

Het beste uit jezelf

De begeleiding
Philadelphia vindt het belangrijk dat jij het beste uit 
jezelf kunt halen. De begeleiding probeert jou daar zo 
goed mogelijk bij te ondersteunen. Samen bespreken we 
jouw wensen, wat je al kunt en wat je nog wilt leren. 
Dit schrijven we op in jouw ondersteuningsplan. 
De begeleiding is volgens afspraak en in je eigen 
appartement. 

Voor dagelijkse vragen is er altijd begeleiding aanwezig. 
Privégesprekken heb je met je persoonlijk begeleider of 
met de coördinerend begeleider. Wij bieden je onder
steuning bij praktische en huishoudelijke zaken. En bij 
vragen op sociaalemotioneel en maatschappelijk gebied.

Medezeggenschap
Jouw mening en ideeën tellen mee. Binnen De Grip 
proberen we 4 x per jaar een huiskameroverleg te 
houden. Dan praten we samen over wensen. Wat er 
goed gaat en wat anders kan. 

Ook is er een participatieraad. Daar zitten ouders en 
belangenbehartigers in. Zij praten samen over zaken die 
belangrijk zijn voor de locatie en de bewoners. 



Het beste uit jezelfwww.philadelphia.nl

BezoekaDres De Grip

De Grip 50, 6671 GH Zetten
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Het dorp zetten
Zetten hoort bij de gemeente Overbetuwe en heeft 
ongeveer 5000 inwoners. 
Er zijn veel winkels en verenigingen. De centrale 
ontmoetingsplek in het dorp is ’De Wanmolen’. 
Hier kunnen feesten worden gegeven, er is een sporthal 
en een bowlingbaan. En het is de enige bar in het dorp. 
Ook is er een treinstation waar je met de trein binnen 
een half uur in Arnhem, Tiel of Nijmegen kunt zijn.

Lijkt het je leuk om bij De Grip 
te komen wonen? 
 
Wil je leren om zelfstandig te wonen en heb je een 
VG indicatie 3 of 4? Dan ben je van harte welkom.

Er komt met enige regelmaat een woning vrij.  
Heb je interesse? Neem dan contact op met het 
Cliëntbureau Oost. Zij helpen je graag verder.

CLiëntBureau pHiLaDeLpHia

President Kennedylaan 106, 6883 AX Velp
T (026) 365 15 95, E oost@philadelphia.nl


