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Hartelijk welkom bij de SIG. We zijn blij 

met uw belangstelling en informeren u in 

deze folder graag over wat wij doen.         

De SIG is een kleinschalige, professionele 

organisatie voor ondersteuning van mensen 

met een beperking. We bieden deze 

begeleiding op alle levensgebieden aan 

cliënten van alle leeftijden in Midden- en 

Zuid-Kennemerland. Wij zijn zeer 

betrokken bij onze cliënten. Met onze korte 

lijnen creëren we  passende oplossingen 

voor de individuele wensen en behoeften 

van onze cliënten. Ook in de toekomst, als er 

veel veranderingen in de zorg plaatsvinden.

  

In deze folder geven wij u een beeld van onze 

organisatie. Na lezing weet u niet alleen 

wát wij bieden en aan wie, maar ook hoe 

en waarom we het zo doen. Dat doen we 

niet alleen; we werken volop samen met alle 

partijen en personen die betrokken zijn bij 

het leven van onze cliënten en/of kwaliteit 

kunnen toevoegen aan hun bestaan. Dat be-

tekent dat we ons niet alleen op de cliënt zelf 

richten, maar ook op zijn of haar netwerk. 

Dat kunnen verwanten, mantelzorgers, 

Welkom

“Ik woon en werk 

bij de SIG en ik vind dat de 

SIG dat allemaal hartstikke goed 

organiseert. Met onze Groengroep rijden 

we vaak in een busje van de SIG en zo maken 

we lekker reclame, want dat we van de SIG 

zijn, staat op het busje. Dat doe ik graag, 

want ik vind de SIG gewoon goed.”

Michael Stegeman

buren en vrienden zijn, maar ook vrijwilli-

gers en andere professionele zorgverleners 

en organisaties. Uitgangspunt is dat de 

cliënt op de juiste manier met voldoende 

aandacht wordt begeleid. Wat hij of zij  zelf 

kan, wordt  ondersteund en, zo mogelijk, 

verder ontwikkeld.

Welkom bij de SIG! Dicht bij de cliënt, midden in de samenleving
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Wonen, leven en opvoeden, het gaat 

niet altijd vanzelf, als uw kind een 

beperking heeft. Of als u als ouder een 

beperking heeft. Maar u wilt het wel 

zo lang mogelijk zélf doen: thuis, in uw 

eigen gezin,  in uw eigen huis. Onze 

woon- en gezinsbegeleiders helpen u 

daarbij. Zij werken nauw samen met 

alle mensen in uw omgeving die 

belangrijk voor u zijn, en met welzijns-

organisaties in uw buurt, vrijwilligers, 

collega-instellingen en gemeenten.

Onze gezinsbegeleiders kunnen u advise-

ren bij de opvoeding en verzorging van uw 

kind, zodat het zich optimaal kan ontwikke-

len. Zij helpen u ook deze zorg in te passen 

in uw gezinsleven. 

Bent u volwassen en woont u zelfstandig 

of gaat u dat binnenkort doen, dan kunnen 

onze woonbegeleiders u ondersteunen bij 

alledaagse zaken, zoals het afhandelen van 

de post en het huishouden. Daarbij kunt u 

begeleiding krijgen bij uw contacten met 

instanties en bij uw deelname aan sociale 

(buurt)activiteiten. Onze begeleiding aan 

huis varieert van een uur per week tot 

dagelijks contact of 24 uurs bereikbaarheid. 

Wanneer uw mantelzorg (tijdelijk) uitvalt 

of als de begeleiding aan huis langere tijd 

niet voldoende is, kunnen wij een deel van 

de zorg overnemen (= respijtzorg). 

•   Intensieve gezinsondersteuning

•  Praktische pedagogische gezins-

begeleiding

• Praktische thuishulp

• Respijtzorg (logeerhuis/gastgezin)

“Ik woon zelfstandig, met begeleiding van Brigit. Zij is van de 
SIG. Ze helpt me bij geldzaken en brieven 

lezen en zit me achter de vodden. Ik kan dan 
wel eens boos worden, maar Brigit gaat daar 
goed mee om. Ze kent me. We kennen elkaar. 

Eigenlijk doet ze het onwijs goed.”
Anita Lopez Schellevis

Ambulante ondersteuning

• Ambulante woonbegeleiding

• Volledig Pakket Thuis

• Begeleiding gedetineerden

Meer informatie: SIG, Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251 – 257 857 info@sig.nu, www.sig.nu
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xxx

U zoekt een � jne, veilige en volwaar-

dige woonplek voor uzelf of voor uw 

zoon, dochter, broer of zus? De SIG 

heeft woonprojecten in Midden- en 

Zuid-Kennemerland voor kinderen, 

jongeren en volwassenen. Afhanke-

lijk van de wensen, mogelijkheden 

en begeleidingsbehoefte bieden we 

ambulante woonbegeleiding aan huis 

of meer beschermende ondersteuning. 

Samen zoeken we zorgvuldig naar de 

woonvorm die het beste bij u past.

In onze visie heeft iedereen recht op een 

eigen thuis. Daarom wonen volwassen 

cliënten bij ons in een eigen woning, 

appartement of studio. Heeft u een 

intensievere begeleidingsvraag, dan 

kunt u bij ons in een ‘warme gang’-

appartement wonen. U heeft dan uw 

eigen appartement of studio met dichtbij 

een centrale huiskamer, gemeenschappe-

lijke activiteiten en 24 uur ondersteuning. 

Zelfstandig wonende cliënten bieden 

we ambulante ondersteuning aan huis. 

Daarnaast leveren we professionele bege-

leiding in particuliere woonprojecten. We 

werken ook samen met gezinshuizen, die 

kinderen en jongeren met een beperking 

als volwaardig gezinslid opnemen. De SIG 

zorgt dan voor professionele begeleiding 

op afstand. Voor kinderen en jongeren die 

vanwege hun beperking en/of thuissitua-

tie niet meer thuis kunnen blijven wonen, 

hebben wij twee woonprojecten. 

Ons (regionale) Logeerhuis biedt de 

mogelijkheid van tijdelijk verblijf. 

•  Woonprojecten voor kinderen en 

jongeren

•  Warme gang-woonprojecten voor 

volwassenen

Wonen

•  Woonprojecten zelfstandig wonen met 

ondersteuning vanuit een steunpunt

•  Woonbegeleiding aan huis op vaste 

tijden 

•  Particuliere woonprojecten (PGB)

Meer informatie: SIG, Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251 – 257 857 info@sig.nu, www.sig.nu

“Ik vind het op 
de Stan Kentonlaan heel gezellig. Ik ben blij met mijn kamer hier en met mijn vissen. Ik heb een hele fi jne vrijwilliger, hij heet Cor. De begeleiding van Stan Kenton heeft dat voor mij geregeld. Cor maakt ook het aquarium schoon. Dat kan ik zelf niet. Dat is fi jn, want anders kon ik geen vissen hebben.”

Peter Lub 
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Wilt u leuk en zinvol werk? 

De SIG heeft diverse kleinschalige 

leer/werkprojecten, waar u zich onder 

professionele begeleiding in uw eigen 

tempo kunt ontwikkelen. 

Wij vinden dat werk/dagbesteding u iets 

moet opleveren. Voldoening, plezier en 

andere mensen ontmoeten bijvoorbeeld, 

of versterking van uw zelfvertrouwen en 

het leren van nieuwe vaardigheden. 

In al onze projecten zoeken we de maat-

schappelijke verbinding. Zo hebben we 

in verschillende verzorgingshuizen een 

eigen winkeltje, waar u onder begeleiding 

alle winkelwerkzaamheden doet, zoals 

de inkoop, de kas en de contacten met 

klanten. Onze cliënten zijn verder actief in 

onze regionale groengroep, klussendienst 

en boodschappenservice en ons horeca-/

cateringproject. Daarnaast hebben we in 

Beverwijk een ambachtelijk dagcentrum 

met verschillende creatieve groeps-

activiteiten. Samen met u zoeken we een 

leer/werkproject dat het beste past bij 

uw wensen, talenten en mogelijkheden. 

Parttime werken en combinaties zijn ook 

mogelijk. U hoeft niet al cliënt van ons te 

Werken

•  Ambachtelijk dagcentrum: bakkerij, 

kaarsenmakerij, speelgoedatelier, 

textiel- mozaïek-, keramiek-, schilder- 

en glas-in-lood groep, arbeidsmatig 

inpakwerk en postafhandeling

zijn om mee te kunnen doen aan 

onze werk/leerprojecten. 

Het vervoer van en naar werk/-

dagbesteding is vanaf 2015 een 

gemeentelijke verantwoordelijkheid. Tot 

die tijd organiseert de SIG zelf het vervoer.  

•  Stagebegeleiding speciaal onderwijs  

•  Eigen winkeltjes in verzorgingshuizen

•  Horeca: brasserie, catering 

•  Groengroep

•  Zorgtuin

•  Klussendienst

•  Boodschappenservice

Meer informatie: SIG, Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251 – 257 857 info@sig.nu, www.sig.nu

“Ik ben zó blij 
met mijn werk in Brasserie Waterrijck. Het is wat ik altijd wilde. Het zijn allemaal oudere mensen, ze vertellen mooie verhalen en ze hebben tijd en geduld. We doen vanalles voor hen. Boodschappen, bezorg-maaltijden, klusjes, bingo en knutsel-

middagen. 

Joyce Koelemeij
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Meedoen aan de samenleving

Wij vinden het belangrijk dat mensen 

met een beperking kansen en mogelijk-

heden krijgen om zich te ontwikkelen 

en volop aan de samenleving mee te 

doen. 

Vrijetijdsbesteding

Wilt u op een club? Vindt u het leuk 

anderen te ontmoeten, maar weet u niet 

goed hoe u dit moet organiseren? De 

SIG begeleidt u hierbij. We werken nauw 

samen met buurthuizen, wijkcentra, 

ouderenzorg, sportverenigingen en lokale 

en regionale welzijnsorganisaties. We 

hebben ook eigen eet- en kookclubs.  

Vrijwilligers

Vrijwilligers zijn onlosmakelijk verbonden 

aan het welbevinden van mensen met 

een beperking en hun deelname aan de 

samenleving. Zij helpen in de onder-

steuning, zijn ‘maatje’ van een cliënt of 

gastgezin of begeleider bij onze leer/

werkprojecten of bij activiteiten en eve-

nementen. Wij zijn trots op onze 130 vaste 

vrijwilligers. Op het gebied van werving, 

scholing en begeleiding van vrijwilligers 

werken we nauw samen met de Stichting 

Thuiszorg Gehandicapten Midden- en 

Zuid-Kennemerland (STG), de Vrijwilligers-

centrale en de Unie Van Vrijwilligers (UVV). 

Wijksteunpunten

Onze ondersteuning aan huis aan 

gezinnen en zelfstandig wonende cliënten 

bieden wij onder meer vanuit wijksteun-

punten. Deze steunpunten fungeren ook 

als ontmoetingsplek. 

Meer informatie: SIG, Alkmaarseweg 1, 1947 DA Beverwijk tel. 0251 – 257 857 info@sig.nu, www.sig.nu

“Ik ben gepensioneerd, dus 
ik doe het rustig aan. Als er iets te beleven valt, vragen ze of ik mee doe, maar ik kan niet zo goed tegen drukte. Ik zou graag een rustige vrijwilliger hebben, die af en toe met mij naar de markt gaat.”

Luuk Kerkvliet
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Er zijn verschillende geldstromen, 

van waaruit de ondersteuning van 

mensen met een beperking wordt 

betaald. De � nanciering is afhankelijk 

van het soort hulp dat u krijgt. 

Vanaf 2015 verandert er veel. Voor 

actuele informatie kunt u contact 

opnemen met onze coördinator zorg-

toewijzing.

AWBZ

De ondersteuning van volwassenen die 

7x24 uur ondersteuning nodig hebben, 

wordt  in de meeste gevallen betaald 

vanuit de AWBZ, vanaf 2015 de Wet Lang-

durige Zorg. U heeft hiervoor een indicatie 

nodig van het CIZ (Centrum Indicatiestel-

ling Zorg). U kunt dan kiezen voor Zorg In 

Natura, dan betaalt het Zorgkantoor de 

kosten van uw begeleiding rechtstreeks 

aan ons. Of u kiest voor een persoons-

gebonden budget, waarmee u zelf uw 

zorg en begeleiding bij ons inkoopt. Voor 

AWBZ-zorg betaalt u een eigen bijdrage.  

WMO, Jeugdwet en Participatiewet

Vanaf 2015 is uw gemeente verantwoor-

delijk voor uw begeleiding aan huis, voor 

Indicatie/Financiering

de zorg en ondersteuning aan kinderen 

en jongeren en voor dagbesteding en 

begeleid/aangepast werk. Hiervoor 

gelden de WMO (Wet Maatschappelijke 

Ondersteuning), de nieuwe Jeugdwet en 

de Participatiewet. Voor WMO-ondersteu-

ning wordt een eigen bijdrage in rekening 

gebracht. 

Forensische zorg

De SIG biedt ambulante begeleiding aan 

volwassenen met een verstandelijke be-

perking die een strafbaar feit hebben ge-

pleegd. Deze begeleiding wordt betaald 

door het ministerie van Justitie. Hiervoor is 

een plaatsingsbesluit in IFZO nodig.

Particulier

Wanneer uw indicatie ontoereikend is of 

als u geen indicatie krijgt, moet uw 

ondersteuning uit eigen middelen worden 

betaald. Wij gaan daarover met u in ge-

sprek en maken een o� erte op maat.

Eigen bijdrage

Uw eigen bijdrage voor AWBZ- of 

WMO-begeleiding wordt berekend door 

het CAK (Centraal Administratie Kantoor). 

Kijk voor meer informatie over de SIG in uw gemeente op onze website www.sig.nu (button WMO en gemeenten).
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