Ieder mens is uniek

Contact

We bieden zorg die past bij
jouw wensen, behoeften en
mogelijkheden. We helpen je
hiermee graag verder.

Heb je vragen of wil je een
afspraak maken voor een kennismakingsgesprek? Dan kun je ons
mailen, bellen kan ook. Vraag
dan naar de afdeling intake.

Voor meer informatie over
Maatman Zorggroep of onze
werkwijze verwijzen we je
naar onze website:
www.maatmanzorggroep.nl

Maatman Zorggroep
T: 0495-574674
E: intake@maatmanzorggroep.nl

Maatman Zorggroep B.V.
Postadres:
Postbus 290, 6000 AG Weert
Bezoekadres:
Gouverneurlaan 1, 6002 EC Weert
Poststraat 10-8, 6135 KR Sittard
Tel.: 0495-574674
Fax: 0495-574678
E-mail: info@maatmanzorggroep.nl
Internetadres:
www.maatmanzorggroep.nl

Heb jij een verstandelijke
beperking of psychische
problemen?
En ben je op zoek naar hulp
om een fijn leven te leiden?

Zorg die bij jou past
Wij van Maatman Zorggroep
willen je daarbij graag helpen.

Sinds 2003 bieden wij zorg aan mensen met
een verstandelijke beperking of psychische
problemen. Wij vinden het belangrijk dat ook
deze groep een goed en gelukkig leven heeft.
Door de beperking of de problemen valt dit
vaak niet mee en is ondersteuning gewenst.
Wij zijn actief in heel Limburg en in de regio
Eindhoven. Mensen met een persoonsgebonden
budget (PGB) uit deze regio’s kunnen bij ons zorg
inkopen.

Zorg op maat
Je kunt bij ons terecht voor
ondersteuning bij wonen,
werken, school, vrije tijdsbesteding en het aangaan van
sociale relaties. Daarbij staan
jouw wensen, mogelijkheden
en behoeften voorop.
Afhankelijk van jouw behoefte
bieden wij zorg aan. Indien
gewenst bieden we dit aan in
je eigen (woon)omgeving, dit
noemen we ambulante zorg.
Ook kunnen we zorg bieden
in een woonproject, waar je
zelfstandig of in een woongroep woont.

Onze werkwijze
Tijdelijke logeeropvang is
ook mogelijk. We kunnen je
individueel helpen, maar ook
de begeleiding van het gezin
bieden wij aan.
Bij de zorg die we bieden is
een goede en betrouwbare
relatie met jou voor ons het
uitgangspunt.
Daarom werken we volgens
het Triple C model, ontwikkeld
door Stichting ASVZ Groep.
Onze begeleiders hebben veel
kennis, inzicht en ervaring en
kunnen jou in alle mogelijke
situaties de zorg bieden die
je nodig hebt. Dit biedt jou
houvast, ook als je niet lekker
in je vel zit.

Welke zorg jij nodig hebt
komt ter sprake in het kennismakingsgesprek en de intakeprocedure die hierop volgt.
We zullen al het mogelijke
doen om jou de zorg te geven
die bij jou past en gaan daarbij
verder dan gebruikelijk is.
Kennismakingsgesprek
Als je zorg nodig hebt, dan
nodigen wij je graag uit voor
een kennismakingsgesprek.
Je kunt ons mailen of bellen
voor een afspraak. Tijdens
deze eerste ontmoeting
maken we met elkaar kennis.
Jij vertelt over jouw zorgvraag
en wij leggen uit wie we zijn
en wat we je kunnen bieden.

Als je het prettig vindt kun je
iemand meenemen naar dit
gesprek. Heb je een wettelijk
vertegenwoordiger dan
vragen we je deze persoon in
ieder geval mee te brengen.
Als de kennismaking naar
wens is, starten we een intakeprocedure.
Intakeprocedure
Heb je een indicatie van het
CIZ (Centrum Indicatiestelling
Zorg) of Bureau Jeugdzorg
dan kunnen we vervolgens
starten met de intakeprocedure. Als je nog geen indicatie
hebt en je hebt wel behoefte
aan de zorg die wij bieden dan
moet dit eerst aangevraagd

worden. Wij kunnen hiermee
helpen.
Tijdens een intakegesprek
spreken we met jou en je
wettelijk vertegenwoordiger
apart. Hierbij gaan we dieper
in op jouw zorgvragen.
Een gedragsdeskundige en
een intaker voeren namens
ons het gesprek. De intakecommissie van Maatman
Zorggroep besluit daarna of
wij de zorg kunnen bieden
die bij jou past.
Zorgovereenkomst
Wanneer je ons aanbod en
de voorwaarden accepteert,
dan wordt dit vastgelegd in
een zorgovereenkomst.

Hierin staan de formele
afspraken over de zorg.
Zorgplan
De zorg die wij jou bieden leggen we vervolgens vast in een
zorgplan. Daarin staat precies
op welke zorg jij kunt rekenen.
Zo is het voor iedereen duidelijk wat de afspraken zijn.
De zorg die je krijgt moet
bij jou passen. Voordat we
deze zorg gaan bieden,
kun je kennismaken met de
begeleider(s) en kun je, als je
hiervan gebruik gaat maken,
je nieuwe woonplek gaan
bezoeken. Zo krijg je een
goede indruk.

