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Omschrijving van de BinnenBrinken 

 
1. Woning voor cliënten met een zorg- of begeleidingsvraag.  

 

De woning 
 

Deze woningen bieden plaats aan 10 cliënten; twee groepen van 5 cliënten (m/v). De leeftijd 

van cliënten kan sterk variëren. Er wordt geen leeftijdsgrens gesteld. De indicatie die 
gevraagd wordt om binnen deze woning te kunnen verblijven is ZZP 5VG, ZZP 8 VG of ZZP 7 

LG. 
 

Cliënttype 

 
De cliënten binnen deze woning en zijn veelal volledig verzorgings- en/of 
begeleidingsafhankelijk. Voorbeelden daarvan zijn: 
 Cliënten die mogelijkheden hebben om zich met extra hulp verder te ontwikkelen op het 

gebied van zelfredzaamheid en sociale vaardigheden. Dat vraagt een intensieve 
begeleiding, uitgaande van de mogelijkheden die bij de cliënt aanwezig zijn, en waarbij 
de wens van de cliënt leidend is. 

 Cliënten waarbij de combinatie van beperkingen zo complex is waardoor de zorgvraag 
zeer intensief is. Doelgroep (E)MG.  

 Cliënten die niet zonder direct toezicht in de nabijheid van andere cliënten kunnen 
verblijven. Dit vraagt naast een hele consequente benadering, ook ruimtes waarin deze 
cliënten alleen kunnen verblijven zonder een gevaar voor zichzelf of anderen te zijn. 

 Cliënten met gedragsstoornissen, waarbij intensieve begeleiding nodig is. Dit vraagt een 
consequente benadering door de begeleiding, die de cliënt goed kent en voor hem 
vertrouwd is. 

 Cliënten met communicatieproblemen, waarbij intensieve begeleiding nodig is om het 
mogelijk te maken dat de cliënt zich verder kan ontwikkelen. 
 

Ondersteuningsprofiel 

 
De cliënten vragen een duidelijke, gestructureerde en voorspelbare woonomgeving. Binnen 

die woonomgeving is het nodig dat men de mogelijkheid biedt vaardigheden aan te leren op 
het gebied van zelfredzaamheid, sociale omgangsvormen en het zelfstandig of samen met 

anderen invulling te geven aan een goede vrijetijdsbesteding. Een veilige en ontspannen 

sfeer is hierbij een vereiste. 
De cliënten hebben naast veelal lichamelijke verzorging ook begeleiding nodig gedurende de 

dag.  
Binnen de ondersteuning speelt de rol van de ouder 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  
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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, muziek luisteren, 

tv/dvd kijken, sensopatisch spel, aangepaste computerspelletjes spelen, gebruik va internet, 
gezelschapsspelen, sport, lid zijn van clubs, bezoek soos en andere door SWZ georganiseerde 

activiteiten. 

 
Wie werken er 

 
Zorg 
De kwalitatieve formatie zal gezien de zorgvraag van deze cliënten bestaan uit medewerkers 

met een verpleegkundige achtergrond, begeleidings achtergrond en helpenden. Binnen dit 
team zal ook plaats zijn voor een leerling. Daarnaast is er een zorgassistent dan wel een 

huishoudelijke medewerker aanwezig zijn.  
 

Behandeling 
Naast de zorg is er sprake van medische, paramedische en/of gedragskundige behandeling. 

Daarom is voor deze woning een multidisciplinair behandelteam beschikbaar. De 

eindverantwoordelijkheid voor de (medische) zorg ligt bij de speciaal voor deze doelgroep 
cliënten opgeleide Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG) 

 
Er zal een intensieve samenwerking plaats vinden met de AVG, de paramedici en 

gedragskundigen die gezien de zorgvraag betrokken zijn bij de cliënten. Dit zal tot uiting 

komen in het Persoonlijk Plan dat de leidraad van het handelen vormt.  
 

Alle medewerkers hebben affiniteit met de doelgroep. De intensieve zorg, vaak in combinatie 
met cognitieve beperkingen maakt dat het werken met deze doelgroep veel input vanuit de 

medewerker vraagt. Verder vraagt het van medewerkers goede kwaliteiten op het gebied van 

communicatie en samenwerking, zowel met de teamleden als met behandelaars, intern en 
extern. 

 
De kwantitatieve formatie van het team vindt plaats op basis van ZZP’s.  
 
 
 
 
 

 


