Duidelijke afspraken
Gaat de toekomstige cliënt
akkoord met de gestelde
voorwaarden, dan worden
de gemaakte afspraken vastgelegd in een zorgovereenkomst.
Indien gewenst kan de cliënt
eerst de nieuwe woning
bezichtigen en kennismaken
met de begeleider(s) voordat
we daadwerkelijk zorg gaan
bieden.
De zorgverlening wordt
vastgelegd in een persoonlijk
zorgplan. Hierin staan de
competentie-doelen van
de cliënt, belemmerende
factoren die aanwezig zijn

In uw werk krijgt u hulpvragen van
mensen met een verstandelijke
beperking of psychische problemen.

Contact
Voor meer informatie of een
afspraak kunt u contact opnemen met een medewerker
van de afdeling intake.
Daar kunt u ook exemplaren
opvragen van de informatiefolder voor cliënten.

en de acties en voorwaarden
om deze doelen te realiseren.
Het plan wordt periodiek
geëvalueerd en indien nodig
bijgesteld.
Zorg op maat
Ieder mens is uniek. Een persoon die zorg nodig heeft en
zich bij ons meldt heeft eigen
wensen, behoeften en mogelijkheden. We helpen u en uw
cliënt graag verder door zorg
te bieden die past.
Voor meer informatie over
Maatman Zorggroep of onze
werkwijze verwijzen wij u
naar onze website:
www.maatmanzorggroep.nl

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

Om uw cliënten te informeren over
Maatman Zorggroep, ons zorgaanbod
en onze werkwijze hebben wij een
speciale folder voor hen gemaakt.
Deze kunt u downloaden op onze website: www.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

Zorg die past
U wilt hen graag verder helpen en
zoekt een organisatie die een passend
antwoord heeft op de hulpvraag.
Wellicht kunnen wij van dienst zijn.

Sinds 2003 biedt Maatman Zorggroep zorg
aan mensen met een verstandelijke beperking of
psychische problemen. Ook bieden wij zorg
aan mensen met een meervoudige (complexe)
problematiek. Deze mensen verdienen een leven
vol zin en betekenis. Als organisatie zetten wij ons
hiervoor in. We streven naar onvoorwaardelijke
zorg en denken hierbij vooral in mogelijkheden.
We zijn actief in heel Limburg en in de regio
Eindhoven. Mensen met een persoonsgebonden
budget (PGB) kunnen bij ons zorg inkopen.
Met de geleverde zorg wil Maatman Zorggroep
mensen een menswaardig bestaan bieden.

Persoonlijk en betrokken

Zorgaanbod

Werkwijze

De persoon die zorg vraagt
staat voor ons centraal.
We passen onze zorg aan op
zijn of haar unieke wensen,
behoeften en mogelijkheden.
Ook de intakeprocedure
stemmen we hierop af.
We adviseren de persoon in
kwestie en ondersteunen bij
te maken keuzes. Een goede
en betrouwbare relatie met de
cliënt is hierbij onmisbaar.
Wij werken volgens het
Triple C model, ontwikkeld
door Stichting ASVZ Groep.
Hierbij staat niet het probleemgedrag, maar de competenties
of mogelijkheden van de
cliënt centraal. Dus we kijken
naar wat de persoon wel kan.

Maatman Zorggroep zal al het
mogelijke doen om de zorg te
leveren die bij een cliënt past.
Hierbij gaan we verder dan
doorgaans gebruikelijk is.

Welke zorg een persoon nodig
heeft wordt vastgesteld in het
kennismakingsgesprek en de
intakeprocedure die hierop
volgt.

De wettelijk vertegenwoordiger en de persoon die
doorverwezen heeft zijn
van harte welkom tijdens dit
oriënterende gesprek.

Wij bieden verschillende
soorten zorg:
• Ambulante zorg, o.a.
thuisbegeleiding en gezinsbegeleiding
• Woonzorg, o.a. begeleid
zelfstandig wonen en
verblijf in een woongroep
• Dagbesteding
• Logeeropvang
• Psycho-educatie
• Psychodiagnostiek

Kennismakingsgesprek
Wij vinden een goede relatie
met een cliënt belangrijk.
We nodigen toekomstige
cliënten daarom eerst uit voor
een kennismakingsgesprek.
In dit gesprek willen we meer
te weten komen over de
zorgvraag, vertellen wij over
onze organisatie en ons
zorgaanbod, maar vooral is
dit gesprek bedoeld om over
en weer een gevoel over
elkaar te krijgen.

Intakeprocedure
Nadat het kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden
start, na goedvinden van
beide partijen, de intakeprocedure.
Om te starten met de intakeprocedure is een indicatie van
het CIZ of Bureau Jeugdzorg
nodig. Is er geen indicatie,
dan moet deze eerst aangevraagd worden.
Desgewenst ondersteunen
wij bij de aanvraag.

Bij het Triple C model ligt de
nadruk op het opbouwen van
een betrouwbare relatie tussen cliënt en begeleider. Deze
relatie biedt cliënten houvast.
Ook in tijden van stress kunnen zij hierop terugvallen.
Daarnaast worden zinvolle
activiteiten aangeboden die
de ontwikkeling van de cliënt
ondersteunen. Gebleken is dat
zo ook met cliënten met zeer
ernstig probleemgedrag een
hechtingsrelatie opgebouwd
kan worden. Dit is een heel
andere benadering dan het
controleren en beheersen van
ernstig problematisch gedrag
van cliënten.

Tijdens het intakegesprek
gaan we dieper in op de
zorgvraag. Een gedragsdeskundige gaat persoonlijk in
gesprek met de toekomstige
cliënt. Een medewerker van de
afdeling intake spreekt met de
wettelijk vertegenwoordiger
en indien aanwezig met de
persoon die doorverwezen
heeft. De gesprekken vinden
gescheiden plaats, waardoor
een beter beeld gekregen
wordt van de zorgvraag van
de persoon.
Na het intakegesprek besluit
onze intakecommissie of wij
de benodigde zorg kunnen
leveren. Indien dit het geval is
volgt een positief zorgbesluit.

