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Al ruim 60 jaar zet PSW zich in voor kinderen en volwassenen met een beperking.
PSW ondersteunt bij wonen, werken, dagbesteding, onderwijs en vrije tijd. Ieder mens is 
uniek. Dat betekent dat medewerkers elke dag met andere uitdagingen, dromen en talenten 
te maken hebben.

Werken bij PSW betekent werken in een organisatie die ernaar streeft mensen te verbinden 
en te laten groeien. Dit geldt voor cliënten, maar ook voor medewerkers. Het zit in het bloed 
van iedere PSW medewerker om vanuit die ene bijzondere cliënt te denken en te handelen. 
Daarom krijgen medewerkers de vrijheid om richting en inhoud te geven aan het leven van 
de cliënten én aan hun eigen loopbaan.

Ieder jaar weer geven cliënten, ouders en medewerkers aan bijzonder tevreden te zijn met 
PSW. Dit is gebaseerd op de continue focus op de cliënten, de oprechte betrokkenheid en 
integriteit. PSW gelooft in medewerkers, ziet hun talenten en stimuleert persoonlijke ontwik-
keling en biedt een stevige, betrouwbare basis.

werkenbijpsw.nl

Anouk was net afgestudeerd (hbo-
pedagogiek) toen ze reageerde op
een vacature van PSW voor ambulant
begeleider. Inmiddels werkt ze fulltime als 
persoonlijk begeleider. “Het is superleuk 
met lekker veel variatie. En ik ga een 
nieuwe, hogere functie vervullen! Bij PSW 
zijn genoeg mogelijkheden. Je krijgt de 
kans om je verder te ontwikkelen, als je 
dat wil. Ambulant werken past goed bij 
me. Het is solistisch werk, maar zo voelt 
het bij PSW niet. Ik weet dat ik een team 
achter me heb staan.”

Anouk Elbers, PSW Junior
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Randy liep stage bij PSW voor
zijn opleiding ‘persoonlijk begeleider
gehandicaptenzorg niveau 4’. Hij bleef 
vrijwilliger bij PSW, maar koos voor een
transportbedrijf waar hij meer uren en 
salaris kon krijgen. "Tot ik me afvroeg:
wat wil ik nu echt? Ik zie mijn toekomst in 
de zorg. Ik maakte een afspraak met PSW 
en een week later werkte ik in een
woonbegeleidingscentrum. Daar waren 
de bewoners extra blij met een man als 
begeleider! Ik wilde er wat uurtjes bij 
hebben en werk nu ook bij een cliënt 
thuis. Ik heb geen spijt van mijn overstap!"

Randy Beeren, PSW Wonen
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Susanne was eerst stagiaire bij PSW. Ze 
startte na diverse flex-werkplekken de 
catering in Herten op en draaide een 
groep op een groepsbegeleide werkplek. 
“Daarna ging ik naar PSW Werk, na een 
heel fijn sollicitatiegesprek met een team-
leider en collega’s die het mooi vonden 
om mij te hebben zien groeien.” Susanne 
herinnert zich dat nog goed. “PSW daagt je 
uit. Als je je wil ontwikkelen, dan zit je hier 
goed.” Susanne volgt een opleiding tot 
jobcoach, waarin zowel PSW als zijzelf 
investeren. “Je verlegt steeds je grenzen 
en daar word je sterker van.  Dat zie je niet 
alleen bij cliënten gebeuren, ook bij 
medewerkers.”

Susanne Voncken, PSW Werk
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Gerrie was veertig toen ze overstapte naar 
PSW en daar heeft ze nooit spijt van 
gehad. “De missie en visie van PSW passen 
gewoon bij mij. Het is een warm nest, 
ondanks dat de organisatie groter is 
geworden en de zorg veranderd is.
De cliënt staat nog altijd centraal.
Dat zeggen ze overal, maar hier is het echt 
zo. Dat merk je overal. De lijnen zijn kort 
en je kunt initiatieven tonen. Je kunt je
ontwikkelen, dat doe ik ook al jaren. Ik heb 
al veel cursussen en scholingen gehad. 
Niemand staat hier eigenlijk stil."

Gerrie Kessels, PSW Thuis
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