Maatwerkteam Liemers
Westervoort, Duiven en Zevenaar
Je eigen leven leiden, met familie, vrienden, buren en collega’s. Het klinkt heel gewoon
maar is niet altijd vanzelfsprekend, bijvoorbeeld omdat je je leven leidt met een licht
verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een autismespectrumstoornis of
psychiatrische problematiek. Bij Siza denken we in mogelijkheden. Wij ondersteunen je bij
het organiseren van jouw leven en de vragen die je hebt, zodat jij zo zelfstandig mogelijk
kunt wonen en mee kunt doen in de samenleving.
Samen met jou kijken we naar wat je zelf kan en wat je kunt leren. Zijn er mensen om je
heen die jou kunnen helpen? Welke vorm van ondersteuning brengt jou verder? Wij leveren
maatwerk bij je thuis, want iedereen heeft andere hulpvragen. In deze folder lees je hoe wij
jou kunnen helpen.

Praktische ondersteuning
Soms heb je een vraag en dan is het ﬁjn als iemand met je meekijkt. Met praktische
ondersteuning helpen wij je structuur aan te brengen in je leven. Bijvoorbeeld door samen
je post door te nemen, te leren een gezonde maaltijd te maken of je huishouden bij te
houden. We werken samen aan jouw persoonlijke doelen.

Heb je meer ondersteuning nodig om je leven zelfstandig te kunnen leiden? Ook dan kunnen
wij je verder helpen. We onderzoeken wat je zou willen leren en welke mogelijkheden je hebt.
Dat doen we samen met jou en de mensen om jou heen. Daarbij kijken we naar hoe jij zo
zelfstandig mogelijk kunt wonen. Ook zoeken we met je naar een plek om te werken of te leren.
En we helpen je jouw sociale netwerk te versterken, zodat je het niet alleen hoeft te doen.

Samenwerking
Onze ondersteuning sluit aan bij de hulp die je al krijgt in jouw leven. Of je deze hulp nu van
Siza ontvangt of van anderen. Wanneer dat nodig is, brengen we jou graag in contact met onze
collega’s van Siza. Bijvoorbeeld voor behandeling, wonen of logeeropvang.

Beeldbellen
We kunnen in de ondersteuning gebruikmaken van beeldbellen. Je kunt dan heel makkelijk
contact opnemen met jouw begeleider of behandelaar. Voor het beeldbellen heb je een iPad
nodig. Naast het beeldbellen kun je op de iPad ook andere apps plaatsen die jou helpen bij meer
zelfstandigheid. De iPad kun je in bruikleen krijgen van Siza, vraag hiervoor naar de voorwaarden.

Informatie en advies
Wij zijn er voor mensen met een verstandelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel, een
stoornis in het autisme spectrum of psychiatrische problematiek. Wil je weten wat we voor jou
kunnen betekenen? Wij gaan graag met jou in gesprek over de vragen die je hebt. Voor de inzet
van onze ondersteuning is een beschikking van de gemeente nodig.
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