
Ontplooi je mogelijkheden!
ondersteuning thuis - begeleid werken - behandeling - dagactiviteiten - wonen - 24 uurs zorg 



Voor wie? 
SWZ ondersteunt mensen met een lichamelijke of meer-
voudige beperking en mensen met een niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH) in alle fasen van hun leven. Met als 
streven dat zij zoveel mogelijk op eigen kracht mee kunnen 
doen in de maatschappij. De vraag van de cliënt en zijn 
mogelijkheden zijn hierbij leidend. Niet het beste ervan 
maken, maar het beste eruit halen!

Informatie en afspraak
Wilt u meer weten over SWZ, de mogelijkheden of een 
persoonlijke afspraak maken? Dan kunt u contact 
opnemen met 0499-471 241. U kunt natuurlijk ook 
contact opnemen met een van onze locaties bij u in de 
buurt. Kijk voor onze locaties op 
www.swzzorg.nl/ik-wil-meer-weten/locaties.

Verwijzing, beschikking of indicatie
Voor behandeling, ondersteuning of zorg van SWZ, heeft u 
een verwijzing, beschikking of indicatie nodig:
•	 Voor	behandelingen	zoals	fysiotherapie,	ergotherapie,	 
 logopedie en gedragskundige behandelingen is een 
 verwijzing vanuit huisarts of specialist nodig, of een 
 CIZ-indicatie.
•	 Voor	ondersteuning	is	een	beschikking	vanuit	uw	
 gemeente nodig, die valt onder de Wet maatschappelijke 
 ondersteuning (Wmo).
•	 Voor	zorg	vanuit	de	Wet	langdurige	zorg	(Wlz)	is	een	
 indicatie nodig, die u kunt aanvragen bij het Centrum 
 Indicatiestelling Zorg (CIZ).
Uiteraard kunnen wij u ondersteunen bij het aanvragen 
van deze benodigde financieringsvormen.

Persoonlijk Plan
Bij behandeling, ondersteuning en het bieden van zorg, 
staat het Persoonlijk Plan van de cliënt  binnen SWZ 
centraal. Dit stellen we samen op. In het Persoonlijk Plan 
ligt de nadruk op:
•	 Eigen	regie	voeren
•	 kwaliteit	van	bestaan
•	 deelnemen	aan	de	samenleving
Het plan geeft daarnaast duidelijkheid over verantwoorde-
lijkheden, de uitvoering van de zorg en evaluatiemomenten.

Inspraak en advies
Wij vinden het belangrijk dat cliënten meedenken en –
praten over de dienstverlening van en ontwikkelingen bij 
SWZ. Daarom hebben wij lokale cliëntenberaden en een 
overkoepelende Cliëntenraad SWZ. Zij behartigen de be-
langen van cliënten en stimuleren cliëntenparticipatie.

Aanvullende informatie
•	 Informeer	altijd	bij	uw	zorgverzekeraar	naar	mogelijke	
 vergoedingen.
•	 Voor	informatie	over	de	Wmo	kunt	u	uw	gemeente	
 benaderen.
•	 Informatie	over	het	CIZ	vindt	u	op	www.ciz.nl.
•	 Ook	andere	onafhankelijke	organisaties	kunnen	u	
 aanvullende informatie verstekken of met u in gesprek 
	 gaan	over	uw	mogelijkheden.	Denk	hierbij	aan	MEE,	CAK,	
 Zorgbelang of ONS Welzijn.

Werkgebied
SWZ is actief in de regio Oost-Brabant. 
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SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een beperking. Dit doen wij door mensgerichte zorg te 
bieden en samen de mogelijkheden van de cliënt te ontplooien. Die toegevoegde waarde komt tot stand in de relatie 
tussen medewerker en cliënt, van mens tot mens. Hoe daaraan invulling wordt gegeven, verschilt van cliënt tot cliënt. 
Voor de één is dat het verkrijgen van comfort en zich begrepen voelen, voor de ander is dat begeleiding naar een 
volwaardige baan of training om meer zelfredzaam te worden. Cliënten maken daarin hun eigen keuzes. Wij 
ondersteunen en helpen hen met de best mogelijke zorg en ondersteuning. Dat doen wij op de volgende gebieden: 
zorg en ondersteuning thuis, dagactiviteiten, wonen en vrije tijd, werk en leren, en behandeling. Wij werken daarbij 
nauw samen met naasten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal onderwijs, revalidatiecentra en 
re-integratiebureaus.


