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Zoek je een leuk
woonhuis?
Welkom bij
De Zijlen!

Ben je op zoek naar een leuke
woonplek met begeleiding?
Zoek je vooral een vertrouwde
plek voor jouw zoon of doch-
ter?
Waar jouw kind zichzelf kan
zijn en zich thuis voelt?
Wonend in een eigen apparte-
ment of studio, maar wel met
de gezelligheid van anderen
om zich heen?
Of zoek je een plek waar jouw
zoon of dochter een 
woontraining kan volgen?

Praat eens met De Zijlen.
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Wij gaan graag samen met jou op zoek naar

de mogelijkheden. Jouw wensen zijn ons uit-

gangspunt bij het vinden van een passende

woonplek. Overdag gaan de meeste bewo-

ners naar school, dagbesteding of werk. In

hun vrije tijd gaan ze naar de hobby- en

sportclubs van hun keuze of doen ze mee

met wat er in de buurt of wijk gebeurt.

Ambulant
Wie weet is ambulante begeleiding iets voor

jou. In dat geval huur je een woning en

woon je zelfstandig. Misschien alleen, met

een partner of met je gezin. Alles verloopt

meestal prima. Je regelt je eigen zaken. Eén

of twee keer per week kun je wel wat hulp

gebruiken. Dan komt een begeleider bij je

thuis. Denk aan het doornemen van geldza-

ken, het ordenen van de administratie, een

steuntje in de rug bij de was, het koken of

andere zaken waarbij wat hulp welkom is.

Hulp aan huis met dagopvang
Heb je vragen over de ontwikkeling van jou 

kind? Wil je eens praten met mensen die

deskundig zijn op het gebied van beperkin-

gen? Dan is gezinsondersteuning misschien

iets voor jouw. Deze hulp bij jouw aan huis is

bestemd voor kinderen en jongeren met een
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Mijn eigen appartement is heel belangrijk
voor mij! Janny Meijer, Musselkanaal
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ontwikkelingsachterstand of een verstande-

lijke of meervoudige beperking. De begelei-

ding, inclusief het aantal begeleidingsuren

per week, verschilt per gezin. Samen met

jouw als ouders gaan we aan de slag.

Overdag kan jouw kind gebruik maken van

dagcentrum Maricja, een combinatie van

zorg en school.

Trainingshuis
Ben jij tussen de zestien en achttien en wil

je graag zelfstandig wonen? Dan is het trai-

ningshuis misschien iets voor jou. Hier leer je

de vaardigheden die nodig zijn om zelfstan-

dig te kunnen wonen. Denk aan omgaan

met geld, je vrije tijd invullen, je eigen was

doen of de huishouding. Het kan ook zijn dat

jij omgaan met andere mensen lastig vindt

of het houden van je baan. Dat zijn allemaal

Wonen bij De Zijlen betekent je eigen huis
met eigen voordeur. Bijvoorbeeld van
Geertje Niewold, Bloemenstaete
Sappemeer
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dingen die je kunt leren in het trainingshuis.

En na afloop? Dan ga je richting zelfstandig

wonen.

24 uur zorg
Het kan ook zijn dat jouw kind of familielid

intensieve zorg en 24 uur per dag begelei-

ding nodig heeft. Ook dat biedt De Zijlen. De

meeste bewoners wonen in een studio of

appartement, voorzien van hun eigen

douche en toilet. Studio’s en appartementen

zijn vaak onderdeel van een groter complex,

inclusief een gemeenschappelijke ruimte.

Hier kunnen de bewoners anderen ontmoe-

ten, tv kijken of een spelletje doen.

Ben je op zoek naar een leuke
woonplek?
Vooral een vertrouwde plek waar jij je thuis

voelt en jezelf kunt zijn?

Zoek je een eigen appartement of studio,

maar wel met de gezelligheid van anderen

om je heen? Praat eens met De Zijlen. Wij

gaan graag samen met jou op zoek naar de

mogelijkheden. Jouw wensen zijn ons uit-

gangspunt bij het vinden van een passende

plek.



6

In mijn eigen huis muziek maken, leuk!
Sheila Meijerink, ’t Roer Groningen
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Alles in de buurt
De Zijlen organiseert de zorg in zogeheten

‘woonzorgcirkels’. Een woonzorgcirkel

bestaat uit een centraal steunpunt. Dit is bij-

voorbeeld een woonhuis of appartementen-

complex. Ook zijn hier allerlei voorzieningen,

zoals een wasserette, restaurant en ontmoe-

tingsruimte. Van hieruit ondersteunen de

medewerkers de bewoners die in het com-

plex en in de buurt van het steunpunt

wonen. Je kan dus heel zelfstandig wonen,

maar wel met het gemak, de gezelligheid en

passende zorg in de directe omgeving.

Bovendien is verhuizen niet nodig wanneer

opeens meer zorg nodig is. Wij kunnen dit

allemaal samen met jou regelen. Ook werk

of dagbesteding kan in de directe omgeving

worden gezocht.

Persoonlijk plan
Hierin staat wie je bent, wat je kunt, welke

hulp nodig is en wat je graag wilt leren en

doen.

Samen met de persoonlijk begeleider maak

je het persoonlijk plan. De een wil bijvoor-

beeld bij zijn ouders wonen en leren koken.

De ander wil zelfstandig wonen en heeft

hulp nodig om de kinderen op te voeden.

Weer een ander heeft 24-uurs begeleiding
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nodig en wil beter leren praten. Daarom is

het persoonlijk plan van iedereen weer

anders en echt persoonlijk.

Samen
Samen houden we goed in de gaten hoe het

met jou gaat. Woon je prettig en krijg je nog

steeds de juiste zorg en ondersteuning? Om

dat goed te kunnen bepalen, werkt de per-

soonlijk begeleider graag samen met je

ouders of familieleden. In elk geval bespre-

ken we samen jaarlijks het persoonlijk plan.

Als het nodig is betrekken we hier ook ande-

re hulpverleners bij. Denk bijvoorbeeld aan

specialisten, zoals een logopedist, fysiothera-

peut of gedragsdeskundige.

Indicatie
Om begeleid door De Zijlen te kunnen

wonen, heb je een indicatie nodig. Dit is een

soort toegangskaartje voor de zorg. Deze kun

je aanvragen bij het Centrum indicatiestel-

ling zorg (Ciz). Wij helpen graag bij het aan-

vragen van een indicatie.


