UITNODIGING

Weet u over wie de WMO gaat?

Loop een dag(deel) met onze cliënten mee!
Kent u de cliënt van de WMO?
U bent waarschijnlijk druk met de inrichting
van de WMO in uw gemeente, want door
de kanteling van de AWBZ naar de
gemeenten, is er veel op uw bordje
terecht gekomen. Waarschijnlijk leest u
veel rapporten en beleidsstukken.
Allemaal heel belangrijk om de WMO
goed in te kunnen richten. Maar kent u
eigenlijk de mensen die gebruik maken
van de WMO? Voor wie regelt u die
adequate zorg?
Maak kennis met uw cliënten!
Graag bieden wij u de mogelijkheid om de
gezichten achter de WMO te leren
kennen. Niet alleen om kennis te maken
maar ook om zelf te zíen welke
ondersteuning zij krijgen en hoe zij dat
ervaren, van hen te horen welke
(on)mogelijkheden ze hebben en welke
eventuele problemen ze ondervinden. Wij
denken dat uw ‘dossier’ zo meer tot de
verbeelding zal spreken.
Loopt u een dag(deel) mee?
SIG ontvangt u graag op een van haar
voorzieningen. Uiteraard op een voor u
geschikte dag(deel) en tijd op de locatie
van uw voorkeur.
Wij kunnen dus een arrangement op maat
voor u maken.

SIG
Voor kinderen en volwassenen met een
verstandelijke beperking
Al meer dan 40 jaar ervaring en
deskundigheid in:
Dagbesteding
Ambulante begeleiding
Woonvoorzieningen
SIG is een organisatie….
…..die uitgaat van de mogelijkheden
van mensen,
…..die graag met cliënten samenwerkt
om een aangename en zinvolle
tijdsbesteding te vinden,
….die mensen met een verstandelijke
beperking graag mee laat doen in de
samenleving,
….die werkt voor ruim 700 cliënten,
….met zo’n 280 enthousiaste
medewerkers.
SIG en uw gemeente
SIG werkt in de volgende gemeenten:
Haarlem, Heemskerk, Beverwijk,
Castricum, Velsen, Uitgeest, IJmuiden,
Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort,
Haarlemmerliede, Haarlemmermeer.

Arrangementen

Meelopen in een woonvoorziening
Niet alleen krijgt u een indruk van de
ondersteuning en zorg die cliënten
ontvangen, maar door de gesprekken die
u met de cliënten en medewerkers heeft
of een praatje tijdens de maaltijd, komt u
ook te weten wat hen bezighoudt, wat zij
nodig hebben en welke wensen ze zelf
hebben voor hun leven in een eigen
woonruimte.
U kunt natuurlijk ook heel kritisch zijn over
wat u ziet of wilt vragen.
Woonvoorzieningen kunnen zowel in
Midden als in Zuid-Kennemerland worden
bezocht.

Meewerken in de ambulante begeleiding
Een grote groep cliënten die van de WMO
gebruik zullen gaan maken, zijn de
cliënten die ambulante begeleiding
ontvangen. En juist over deze vorm van
begeleiding zal veel beslist moeten gaan
worden. Welke zorg is nodig, en welke
niet? Door een dag(deel) met onze
ambulante begeleiders mee te lopen
hoort en ziet u van zowel cliënten als
medewerkers wat zij belangrijk vinden en
nodig hebben. De cliënten wonen
zelfstandig en hebben veelal ook een plek
in de samenleving gevonden, maar
hebben extra ondersteuning nodig om
zich staande te kunnen houden.
Dus… loopt u een dag(deel) mee?
Kies een of meerdere arrangementen,
geef u op en wij ontwikkelen een
arrangement op maat voor u.
Zo kunt u ook meekijken hoe wij het
vervoer regelen.
Interesse?
Stuur dan een e-mail naar:
AVermons@sig.nu of

HNuyten@sig.nu
of bel ons: (0251) 257 857
Meelopen in de dagbesteding
Onze dagbestedingsprojecten zijn vaak
kleinschalige werkprojecten in de
samenleving. Onze cliënten werken
bijvoorbeeld in een winkeltje van een
verzorgingshuis, in een zorgtuin, bakkerij,
groenvoorziening, kunstwinkel en -atelier.
Door een dag(deel) mee te lopen kunt u
met cliënten en medewerkers spreken
over hoe zij hun werk ervaren, wat zij
belangrijk vinden in hun werk en leven.
Bovendien maakt u kennis met de zinvolle
activiteiten waar de cliënten mee bezig
zijn.

De komende weken zullen wij u persoonlijk
telefonisch benaderen, zodat wij zo goed
mogelijk rekening kunnen houden met uw
komst.
SIG
Samen sterk voor mensen
met een verstandelijke beperking
www.sig.nu

