ontplooi je mogelijkheden!

SWZ wil waarde toevoegen aan het leven van mensen met een lichamelijke of meervoudige
beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Dit doen wij door merkbare
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.
SWZ is actief in Noord- en Zuidoost-Brabant. Wij beschikken over diverse activiteitencentra en
(kleinschalige) woonvormen en bieden diverse zorg- en begeleidingsproducten: van ondersteuning
thuis tot begeleid wonen, van dagbesteding tot arbeidsondersteuning, en behandeling. Wij werken
daarbij nauw samen met de cliënt, zijn naasten, gemeenten, huisartsen, ziekenhuizen, het speciaal
onderwijs, revalidatiecentra en re-integratiebureaus.

Informatie
Wilt u meer informatie over SWZ, kijk
dan op www.swzzorg.nl. Heeft u een
vraag? Neem dan contact met ons op
via telefoonnummer 0499-471 241 of
stuur een mail naar info@swzzorg.nl.
Overige contactgegevens
SWZ
Nieuwstraat 70
5691 AG Son

Maatschappelijke onderneming / Dagbesteding
Dagbesteding
Wonen
Hoofdkantoor
’s Hertogenbosch

Son

Eindhoven

Locatieoverzicht SWZ

Helmond

Bijzonder actief in de maatschappij
SWZ heeft ook een aantal maatschappelijke ondernemingen, waaronder Lunchroom de Keyser,
Lunchroom Komeet, Kook Kunst Tinks en Kado & Zo. Kom eens kennismaken!
Lunchroom De Keyser
Deze gezellige lunchroom in het hart van Helmond is een leer/werkbedrijf
voor mensen met een lichamelijke beperking, en/of een niet-aangeboren
hersenletsel (NAH). Het is voor hen een kans om de weg naar de arbeidsmarkt te (her)ontdekken. Zij leren hier omgaan met klanten en leren nieuwe vaardigheden aan. De
Keyser biedt een groot assortiment koude en warme lunchgerechten én de lekkerste koffie van
Helmond. Kom proeven! Torenstraat 17 te Helmond.
Lunchroom Komeet
Bij Lunchroom Komeet kun je gezellig lunchen. En de Komeet biedt nog meer:
de gehele dag serveren wij verse friet en snacks. Op feestdagen serveren
we speciale menu’s. Ook verzorgen we feestjes en partijen. Lunchroom Komeet dient tevens
als werk-, stage-, leerplek voor mensen met een (lichamelijke of meervoudige) beperking of een
niet-aangeboren hersenletsel. Dit in samenwerking met stagiaires uit maatschappelijke (zorg-)
opleidingen, onder begeleiding van een vast team. De lunchroom is onderdeel van locatie SWZ
Zonhove, Nieuwstraat 70 in Son.
Kook Kunst Tinks
Kook Kunst Tinks is een maatschappelijke onderneming gevestigd in De
Proeffabriek op het geweldige Noordkade terrein in Veghel. Het biedt een leer/
werkomgeving voor mensen met een beperking en een afstand tot de arbeidsmarkt. De cliënten maken in het atelier naast de winkel mooie schilderijen,
dienbladen, schalen, kaarsen, etc. Naast de zelfgemaakte producten kun je ook servies en kookproducten van o.a. Bunzlau Castle, Bowles & Dishes en La Cucina kopen. Kook Kunst Tinks is dan
ook dé kookwinkel van De Proeffabriek en gevestigd aan de N.C.B-laan 52a in Veghel.
Kado & Zo
Kado & Zo: dé winkel voor leuke en originele cadeau-artikelen in het centrum
van Son. Bij Kado & Zo bieden we werkplek aan cliënten met een beperking die veel plezier beleven
aan het vervaardigen en verkopen van zelf ontworpen producten. Onze winkel en atelier zijn
onderdeel van het Activiteitencentrum van SWZ Zonhove. Kom gerust een kijkje nemen! U bent
van harte welkom. U vindt Kado & Zo aan de Nieuwstraat 50 in Son.

Werken bij SWZ biedt mogelijkheden!
Geen dag is hetzelfde, met vaak kostbare momenten. Dat ervaar je in de Gehandicaptenzorg. Heb
jij oog voor die ontroerende, grappige, onverwachte en soms ook moeilijke momenten? Heb je een
relevante opleiding in zorg en/of welzijn én een hart voor mensen? Zoek je werk als oproepkracht,
parttimer of als vakantiekracht? Dan is SWZ dé organisatie voor jou!
Er is ook werk voor vrijwilligers
Er zijn 380 vrijwilligers bij SWZ actief en daar zijn we trots op! Belangstellenden zijn altijd meer dan
welkom, want er is genoeg te doen!
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Kijk voor meer informatie over het werken bij SWZ en het actuele vacatureaanbod op
www.werkenbijswz.nl.

