Welkom bij
De Zijlen
Wie wil het niet?
Wonen in een prettig dorp of
in een leuke buurt.
Waar je kunt zijn wie je bent
en je leven kunt leiden zoals
dat bij jou past.
Waar je meedoet aan dat wat
er om je heen gebeurt.
Op een plek waar jij je niet
alleen thuis voelt, maar ook
iets kunt betekenen voor een
ander.
Of misschien zoek je een leuke werkplek
of dagbesteding voor jezelf of voor een
familielid.
Of je wilt iets zinnigs doen in je vrije tijd.
De Zijlen helpt graag om dit te realiseren!
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‘Als kind stond ik op Nienoord naar de
treintjes te kijken. Nu werk ik hier als
vrijwilliger. Je toont iets aan het publiek,
terwijl je met je hobby bezig bent.
Geweldig!’
(Roelof Hartholt, Tolbert)
2

‘De Zijlen blinkt uit in
intensieve en complexe
zorg. Niet de beperking
maar de betekenis telt.’

Van steuntje in de rug tot
intensieve zorg
De Zijlen is actief in de stad en provincie
Groningen. Daar begeleiden we zo’n
1400 mensen met een verstandelijke
beperking. We steunen ze bij wonen, werk
of dagbesteding. De mensen zijn nog jong,
puber, volwassen of horen bij de senioren.
De meesten wonen in hun eigen appartement of studio. De jongste kinderen gaan
naar het kinderdagcentrum. Zij wonen bij
hun ouders thuis, met andere kinderen
samen of in een meeleefgezin of gezinshuis. Jongeren gaan vaak via het trainingshuis op weg naar steeds meer zelfstandigheid. Anderen wonen met een paar uur
begeleiding per week zelfstandig in de
wijk. Er zijn ook mensen die 24 uur per dag
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intensieve zorg nodig hebben. Wij geven
precies die begeleiding die naadloos aansluit op de behoefte van elk individu.

Veilig en vertrouwd
Wij helpen mensen vooral om hun leven
vorm te geven, hun eigen plek te vinden in
de maatschappij. Je voert zoveel mogelijk
zelf de regie. Vanuit veiligheid gaan we
samen op zoek naar de mogelijkheden. Dat
doen we respectvol en zorgvuldig. Ons
motto is niet voor niets: met zorg in de
samenleving.

Persoonlijk plan
Samen met de persoonlijk begeleider
maak je of je zoon of dochter allereerst een
persoonlijk plan. Hierin staat wie je bent,
wat je kunt, welke hulp nodig is en wat je
graag wilt leren en doen. De een wil
bijvoorbeeld bij zijn ouders wonen en leren
koken. De ander wil zelfstandig wonen en
is blij met de hulp bij de opvoeding van de
kinderen. Weer een ander heeft 24-uurs
begeleiding nodig en wil beter leren praten. Daarom is het persoonlijk plan van
iedereen weer anders en echt ‘persoonlijk’.
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Wij
helpen je
graag!
Indicatie
Om begeleid door De Zijlen te kunnen
wonen, werken of gebruik te maken van
de dagbesteding, heb je een indicatie
nodig. Dit is een soort toegangskaartje voor
de zorg. Deze kun je aanvragen bij het
Centrum indicatiestelling zorg (Ciz). Wij
helpen jou graag bij de aanvraag. De zorg
wordt gefinancierd uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Je betaalt
een eigen bijdrage.

Zorg in natura of een Pgb
Je kunt kiezen tussen ‘zorg in natura’ of
een Persoonsgebonden budget (Pgb). Kies
je voor ‘zorg in natura’? Dan rekent
De Zijlen af met het Zorgkantoor. Bij een
Persoonsgebonden budget (Pgb) krijg je
5

‘Niet alleen leuk maar
ook zinvol werk doen
samen met gezellige
collega’s. Wie wil dat
niet?’

een geldbedrag waarmee je zelf de zorg en
begeleiding inkoopt. Je kiest zelf jouw
hulpverleners en begeleiders uit. Of je
huurt een organisatie in die in opdracht
van jou werkt. Je kunt op die manier veel
zelf regelen.

Samen
Samen houden we goed in de gaten hoe
het met jou of met jouw zoon of dochter
gaat. Woon jij of jouw kind prettig en krijg
je nog steeds de juiste zorg en ondersteuning? Is de dagbesteding of het werk naar
tevredenheid? Is er van alles bijgeleerd en
is de tijd rijp om weer een stap vooruit te
zetten?
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‘We trainen jongeren naar (begeleid) zelfstandig wonen. Bijvoorbeeld leren omgaan
met geld, het doen van de huishouding en
contacten met andere mensen.’
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“Mijn eigen plek, waar ik mezelf kan zijn
en mijn eigen eten kan koken!”

Om dat goed te kunnen beoordelen, werkt
de persoonlijk begeleider altijd samen met
ouders of verwanten. In elk geval zitten we
eenmaal per jaar met elkaar om de tafel.
Dan bespreken we het persoonlijk plan. Als
het nodig is betrekken we hier ook andere
hulpverleners bij. Denk aan specialisten,
zoals een logopedist, fysiotherapeut of
gedragsdeskundige.
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