Wil je meer weten?
Wie weet denk je nu: dit lijkt me wel wat, maar ik
wil eerst meer weten. Bel dan gerust eens met het
Cliëntservicepunt van De Zijlen, telefoon
(0594) 850 552. Zij vertellen je graag meer.

Heeft u af
en toe hulp
nodig?
Ambulante begeleiding door De Zijlen

Wie betaalt dat?

w w w. d e z i j l e n . n l

De begeleiding wordt betaald uit de AWBZ. Om hier
een beroep op te kunnen doen, heb je een zogeheten
indicatie nodig. We kunnen je ondersteuning bieden
in de aanvraag. Het kan zijn dat je daarnaast een
kleine eigen bijdrage moet betalen
De Zijlen: met zorg in de samenleving
De Zijlen is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Op basis van 30 jaar
kennis en ervaring geven wij professionele ondersteuning aan kinderen, jongeren en
volwassenen. Of het nu gaat om ondersteuning thuis, zelfstandig wonen, werk en
dagbesteding, gespecialiseerde hulp of het creëren van een volledig beschermde
woonomgeving, 24 uur per dag. We ondersteunen ruim 1200 cliënten verspreid over
de gehele provincie Groningen. De Zijlen is HKZ-gecertificeerd.

Postbus 25
9356 ZG TOLBERT
0594 - 850 100
www.dezijlen.nl

Je woont zelfstandig. Misschien alleen, met je partner
of met je gezin. Alles verloopt meestal prima. Je
regelt je eigen zaken, maar af en toe heb je
ondersteuning nodig. Bijvoorbeeld bij:
-

het regelen van geldzaken;
het invullen van ingewikkelde formulieren;
contact met instanties;
het vinden van werk of het regelen van zaken op
je werk;
- contacten met andere mensen;
- regelen van je huishouden;
- de opvoeding van kinderen.

Samen aan de slag
Dit zijn maar een paar voorbeelden. Het kan zijn dat
jij een heel andere vraag hebt. Stel hem gerust.
Wie weet wat wij voor jou kunnen betekenen.
Wij bieden tijdelijk of voor een langere periode – net
wat nodig is – ondersteuning. We komen op afspraak
een of meerdere keren per week bij je thuis. Jij geeft
aan waar je ondersteuning bij kunt gebruiken.
Vervolgens gaan we samen aan de slag om eventuele
problemen op te lossen. Red je het weer alleen? Dan
ga je zelf verder en stopt de begeleiding.

