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De BuitenBrinken  
 
1. Het betreft hier een drietal twee-onder-een kap woningen voor cliënten met 

een middelmatige zorgintensiteit, waarbij de begeleidingscomponent hoog is. 

In sommige gevallen hoort hierbij gedragsregulatie. 

 
De woning 

 
Deze woningen bieden ieder plaats aan 8 cliënten (m/v). De leeftijd van cliënten kan varieren   

(Er wonen zowel (jong) volwassenen als ouderen. Cliënten hebben allen een (E) Meervoudige 
Beperking. Er wonen een aantal cliënten met NAH (niet aangeboren hersenletsel). De 

indicatie die gevraagd wordt om binnen deze woning te kunnen verblijven is een ZZP VG5 en 

hoger. 
 

Cliënttype 
 

De cliënten binnen deze woningen hebben een middelmatige zorgvraag en zijn daardoor 

veelal gedeeltelijk of volledig verzorgings- en/of begeleidingsafhankelijk. De 
begeleidingscomponent is op sommige groepen hoog.  

 
 

Ondersteuningsprofiel 
 

De cliënten vragen een beschermde woonomgeving, met verpleegkundige zorg en intensieve 

begeleiding. De ondersteuning van deze cliënten richt zich daarnaast op het bieden van een 
duidelijke, veilige en voorspelbare leefomgeving. De zorgverlening is gericht op het instand 

houden van hetgeen geleerd is en ondersteunen daar waar nodig. De ondersteuning zal 
vanuit een groepsituatie plaatsvinden en daar waar nodig in een 1 op 1 situatie. Binnen de 

ondersteuning speelt de rol van de wettelijk vertegenwoordiger en het netwerk een grote rol. 
Er vindt veel overleg  plaats en de zorg wordt zo veel als mogelijk gedeeld. 
 

 

2. De organisatie van de afdeling of woning  
 

Waar staan we voor 
 

We werken vanuit de visie van SWZ waarbij SWZ mensen met een beperking ondersteunt in 
alle fasen van hun leven om, zoveel mogelijk op eigen kracht mee te doen in de 

maatschappij. SWZ biedt hiervoor professionele ondersteuning, zorg en dienstverlening aan 

cliënten en hun sociale netwerk.  
 

De doelstelling: 
De vraag van de cliënt en zijn mogelijkheden zijn hierbij leidend. SWZ doet dit op basis van 

gelijkwaardigheid met deskundige en betrokken medewerkers. We bieden de cliënten een 
veilige, voorspelbare woonomgeving waarbinnen de individuele zorg- en ondersteuningsvraag 

centraal staat. De zorg en ondersteuning richt zich op een optimale (verpleegkundige)zorg en 

op een optimale ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu.  
 

De activiteiten: 
Activiteiten worden afgestemd op de behoeften van de cliënten. Samen met medewerkers,  

het dagactiviteitencentrum, de ouders, de familieleden en vrijwilligers bieden we een 

gevarieerd dagprogramma, passend bij de mogelijkheden en wensen van de cliënt. 
Te denken valt hierbij aan de volgende activiteiten: wandelen, zwemmen, fitness, 

soosactiviteiten, muziek luisteren, tv/dvd kijken, aangepaste computerspelletjes spelen etc. 
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Wie werken er 

 
Zorg 
De kwalitatieve formatie bestaat uit medewerkers met een verpleegkundige, verzorgende, 
sociaal pedagoogisch werk of helpende opleiding. Binnen deze teams is ook plaats  voor een 

leerling verpleegkundige, verzorgende  of SPW. Daarnaast zal er een zorgassistent dan wel 

een huishoudelijke medewerker aanwezig zijn.  
De kwantitatieve formatie van het team vindt plaats op basis van ZZP. 
 
Behandeling 
Behandeling omvat beeldvorming, diagnostiek, coaching, advisering, consultatie en/of 
therapie, met als doel het optimaal participeren en functioneren van de cliënt in zijn eigen 

omgeving. Behandeling is gericht op herstel, stabiliseren of voorkomen van (verergering) van 

beperkingen en/of het leren omgaan met beperkingen. 
SWZ ondersteunt volwassenen en kinderen met een lichamelijke of een meervoudige 

beperking en mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH), in de vorm van  wonen, 
dagactiviteiten, ambulante zorg en behandeling. 

 

De problemen van onze cliënten zijn vaak complex, omdat de verschillende beperkingen 
elkaar beïnvloeden: de lichamelijke, cognitieve, zintuiglijke en communicatieve beperkingen 

en sociaal-emotionele kwetsbaarheid. Als gevolg hiervan hebben cliënten meestal een 
gecombineerde hulpvraag aan het Behandelcentrum. Om daar goed op in te kunnen spelen is 

specifieke deskundigheid nodig. In het Behandelcentrum van SWZ is deze deskundigheid 
beschikbaar, in de vorm van multidisciplinaire behandeling op maat, afgestemd op de 

doelgroep. 

 
Het Behandelcentrum van SWZ bestaat uit meerdere deskundigen binnen verschillende 

vakgebieden: 
• Paramedici (o.a. ergotherapeuten, logopedisten, fysiotherapeuten) 

• Gedragskundigen (o.a. orthopedagogen, (neuro)psychologen, GZ-psychologen) 

• Artsen (o.a. Arts Verstandelijk Gehandicapten, revalidatiearts, tandarts, psychiater) 
• Verpleegkundigen 

 
Behandeling vindt plaats op basis van duidelijk geformuleerde doelen. Er is een helder 

omschreven behandelplan, dat regelmatig geëvalueerd en bijgesteld wordt en onder 

verantwoordelijkheid valt van de eindverantwoordelijk behandelaar. 
 

 
 
 
 
 
 
 


