"Helemaal zelfstandig wonen kan ik net
niet. Voor mij is de begeleiding van PSW
Thuis een prima oplossing. Ze ondersteunen me elke dag in huis en met de boodschappen. Ik leer nog steeds bij en maak
telkens kleine stapjes. Zo kan ik met mijn
beperking toch zelfstandig wonen!"

Voor wie?

PSW Thuis zet zich in voor heel veel verschillende mensen. De begeleiding is gericht op volwassenen en senioren
met een ontwikkelingsachterstand of een licht verstandelijke beperking die een eigen woning hebben en zelf de

PSW heeft zijn werkgebied verdeeld in regio's

Kijk voor de actuele contactgegevens van jouw regioleider op de website pswthuis.nl

kosten voor hun levensonderhoud betalen. Iemand kan bijkomende problematiek hebben zoals gedragsproblemen,

autisme, ADHD, verslaving, psychiatrische problemen, etc. Onze medewerkers zijn hiervoor opgeleid en hebben er
veel ervaring mee.

bezoek onze WEBSITE

www.pswthuis.nl | info@psw.nl | 0475 - 474 400
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Elma Levels is trots op haar zelfstandigheid.

Samen op zoek naar mogelijkheden
Voor volwassenen die zelfstandig (willen) wonen
Onze passie kent geen beperkingen

Ondersteuning
op maat

PSW Thuis in de buurt

Samenwerking

PSW Thuis biedt begeleiding aan volwassenen die zelfstandig

PSW Thuis biedt ondersteuning aan huis, op het werk of via het beeldscherm. We zijn er als dat nodig is, daar

In Noord- en Midden-Limburg en de Westelijke Mijnstreek werken we met veel zorg- en welzijnsorganisaties,

we uit van iemands kracht, mogelijkheden en dromen. Onze

eigen leven en heeft de regie.

willen wonen. We maken een aanbod op maat. Daarbij gaan
begeleiding is in de meeste gevallen tijdelijk. Het doel is ervoor

te zorgen dat iemand zelfstandig, met steun van mensen in
de omgeving, vooruit kan.

"PSW Thuis praat regelmatig met mij en mijn mentor
op school om te kijken naar stage- en werkmogelijkheden in de toekomst. Ook zoeken ze met mij naar
een goede woonplek en wat ik daarvoor moet kunnen.
Met geld omgaan bijvoorbeeld. Ik ben blij met onze
gesprekken en de appjes tussendoor. Dan vergeet ik
niets. Zij snappen mij goed!"

Joey Gruyters krijgt begeleiding op weg naar zelfstandigheid

waar het nodig is. Samen vinden we het antwoord op de vraag die er ligt. De cliënt blijft de baas over zijn/haar

Afspraak is afspraak

Begeleiding waar het nodig is

professioneel, ﬂexibel en ondernemend. We handelen

kenen. Soms is individuele begeleiding nodig bij het

We zijn goed bereikbaar en de medewerkers zijn

snel en doen wat we zeggen. Gezamenlijke afspraken

komen we altijd na. Als het nodig is, zetten we een stap

extra, bijvoorbeeld wanneer een situatie uit de hand

dreigt te lopen. Maar we nemen ook weer meer afstand

zodra het beter gaat.

zorgverzekeraars, bedrijven, onderwijs en gemeenten samen om altijd een passende oplossing te kunnen

bieden. We gaan niet uit van het aanbod, maar bekijken wat de vraag of ondersteuningsbehoefte is en hoe wij
hierin kunnen bijdragen.

We kunnen op veel verschillende gebieden iets bete-

zelfstandig wonen. Soms richten we ons op andere

uitdagingen in het dagelijkse leven. Bijvoorbeeld op het

gebied van geld, werk, relaties en vrije tijd. Maar er kan
ook meer aandacht nodig zijn voor de gezinssituatie

met speciﬁeke begeleiding aan volwassenen binnen het

gezin, gericht op opvoedingsvragen.

"Ik regel mijn huishouden zelf. Dat heb ik allemaal
geleerd. Ik krijg twee keer per week een uur
begeleiding. We overleggen of alles goed loopt en
maken waar nodig samen afspraken. Dat werkt ﬁjn!"

Frank Damen woont zelfstandig

