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

SWZ is een toekomstgerichte organisatie met een heldere visie. Onze manier van werken is gebaseerd op vier
bouw-stenen: respect, vraaggerichtheid, verantwoordelijkheid en slagvaardigheid. Professionele medewerkers gaan
betrokken en respectvol met hun cliënten om. In goed overleg zoeken we naar de beste ondersteuning. Wat wil je
met je leven, wat zijn wensen en dromen? Dat is het vertrekpunt. Waarbij we zoveel mogelijk aansluiten bij iemands
mogelijkheden.

Het beste eruit halen!

Zijn wie je bent, zelf keuzes maken en op eigen kracht
meedoen. Vanuit die gedachte gaat SWZ aan de slag met
vragen en behoeften van mensen met een beperking
én hun naasten. Niet het beste ervan maken, maar het
beste eruit halen! SWZ doet dit met professionele zorg en
begeleiding op de volgende gebieden:
•
•
•
•

Zorg en ondersteuning
Dagactiviteiten, wonen en vrije tijd
Werk en leren
Behandeling

Voor wie?

SWZ richt zich op mensen met een verstandelijke
beperking, lichamelijke beperking, (ernstig) meervoudige
beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH).
Hierin zijn wij gespecialiseerd. Er is een breed aanbod
voor kinderen, jongeren en volwassenen. Daarbij
werken we nauw samen met het speciaal (voortgezet)
onderwijs, huisartsen, ziekenhuizen, revalidatiecentra,
welzijnsorganisaties en de buurt.

Cliëntbureau

Het Cliëntbureau is de centrale plek waar iedereen terecht
kan voor informatie en advies. De consulenten die hier
werken, proberen een passend antwoord te vinden op
de persoonlijke ondersteuningsvraag. Wil je een keer
‘proeven’ aan wat SWZ te bieden heeft? Maak dan via het
Cliëntbureau een afspraak voor een oriëntatiebezoek.

Indicatie of verwijzing

Dit is nodig om hulp via SWZ te ontvangen:
• Voor ondersteuning en begeleiding:
een CIZ-indicatiebesluit, aan te vragen bij het
Centrum Indicatiestelling Zorg.
• Voor bepaalde vormen van ondersteuning: een indicatie
via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Ook
dan is SWZ graag een betrokken partner! Deze aanvraag
verloopt via de eigen gemeente.
• Voor behandelingen, zoals fysiotherapie, ergotherapie,
logopedie, gedragskundige behandeling: meestal een
verwijzing door huisarts/specialist; of een CIZ-indicatie.
De consulenten van het Cliëntbureau informeren graag
over indicatie en verwijzing. Zo nodig ondersteunen ze bij
de aanvraag.
Is bij het aanvragen van een indicatie al zeker dat je voor
SWZ kiest? Geef ons dan op als voorkeursaanbieder. Zodra
het indicatiebesluit is afgegeven, nemen we contact op.

Persoonlijk Plan

Bij het geven van zorg, behandeling en begeleiding staat
het Persoonlijk Plan van de cliënt centraal. Dit plan stellen
we samen met de cliënt 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
verantwoordelijkheden, de uitvoering van de zorg en
evaluatiemomenten.

Inspraak en advies

Wij vinden het belangrijk dat onze ‘klanten’ meedenken en
–praten over de zorg, dienstverlening en ontwikkelingen
bij SWZ. Daarom kennen we lokale Cliëntenberaden en
de overkoepelende Cliëntenraad SWZ. Zij behartigen de
belangen van cliënten en stimuleren cliëntenparticipatie.

Informatie

• Meer weten over SWZ of een afspraak maken voor een
oriënterend gesprek/bezoek? Neem contact op met het
Cliëntbureau: 0499 - 471 241; clientbureau@swzzorg.nl.
Of kijk op www.swzzorg.nl.
• Informatie over het CIZ (indicatiestelling) staat op
www.ciz.nl.
• Voor informatie over de Wmo kun je bij je eigen
gemeente terecht.
• Vraag je zorgverzekeraar hoe het zit met vergoedingen
voor behandelingen.
• Ook MEE en het CAK kunnen aanvullende informatie
verstrekken: www.mee.nl / www.hetcak.nl.

Werkgebied

SWZ is actief in de regio Oost-Brabant.
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