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SDW helpt je verder
Wat wil je overdag graag doen? Mensen ontmoeten,
dingen leren, leuk werk doen? SDW denkt graag
met jou mee. Samen zoeken we een werkplek of
dagbesteding die bij jou past. Onze ondersteuning
is er vooral voor mensen met een verstandelijke
beperking en/of ontwikkelingsachterstand.

Wat heb je nodig?
Niemand is hetzelfde. We kijken daarom naar wat
jij nodig hebt. Wat kun je goed? En waar wil je beter
in worden?
We bespreken samen welk werk of welke dag
besteding je wilt. Want het is fijn om overdag iets te
kunnen doen. Dat geeft je een goed gevoel. Bij je
werk of dagbesteding krijg je van SDW ondersteuning
die bij jou past.
In deze folder beschrijven we de ondersteuning die
jij van SDW kunt krijgen op het gebied van werken
en dagbesteding in West-Brabant en Zeeland.
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Leven zoals jij dat wilt
Leven zoals jij dat wilt. Dat vinden we
belangrijk bij SDW. Hierbij maak jij zelf
keuzes. Zoals kiezen wat je wilt leren
of welk werk bij jou past. Wij kijken
naar wat je wél kan. Samen zorgen
we dat jij zo zelfstandig mogelijk kunt
meedoen in de samenleving.

Het rijden als taxichauffeur doet John al
jaren met heel veel plezier. Hij verwacht
binnenkort zijn taxipas te halen. Een taxi
pas vergroot zijn kansen op een betaalde
baan als taxichauffeur.

Werken zoals John dat wil
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Begeleid werken
Bij Begeleid werken ga je in een gewoon bedrijf zo

Ondersteuning op de werkplek

zelfstandig mogelijk aan de slag. Als je dit aankunt,

Is er een geschikte werkplek voor jou gevonden,

onderzoek je samen met een jobcoach van SDW welk

dan werkt de jobcoach jou in. Bijvoorbeeld met het

werk je wilt doen. Daarbij kijken we naar jouw wensen

aanleren van vaardigheden of het omgaan met

en mogelijkheden. Daarna zoekt de jobcoach een

collega’s. Op je werkplek krijg je een vast aanspreek

geschikte werkplek voor jou.

punt. Dat is iemand van het bedrijf zelf. We noemen
dat de werkplekbegeleider. De jobcoach van

Zelf zoeken naar een werkplek

SDW heeft regelmatig contact met jou en met de

Je kunt ook zelf zoeken naar een werkplek: op de

werkplekbegeleider. Zo houdt de jobcoach in de

website van SDW staat namelijk een overzicht met

gaten of alles goed gaat.

werkplekken voor begeleid werken. Je vindt dit over
zicht op www.sdw.nl onder ik wil werken & leren >

Doorgroeien

als cliënt Staat er een werkplek tussen die je wel wat

Bij Begeleid werken behoud je jouw uitkering. Door

lijkt? Dan kun je via de website meteen solliciteren.

de ervaringen die je opdoet bij jouw werkplek kun
je mogelijk doorgroeien naar een betaalde baan.
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Daniëlle houdt van het afwisselende
werk in de winkel. Kleding ophangen,
creatief bezig zijn met het maken
van artikelen, leren achter de kassa
te staan. En het is er ook heel gezellig.

Werken zoals Daniëlle dat wil
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Arbeidsmatige activiteiten
Bij SDW kun je ook terecht bij wat wij noemen een

Het bedrijf waar je gaat werken, bepaalt de werk

maatschappelijke onderneming van SDW of in

zaamheden van een Leer- en OntwikkelTeam. Bijvoor

een Leer- en OntwikkelTeam. Je werkt hier op jouw

beeld werkzaamheden op het gebied van horeca,

tempo en op jouw niveau. Jouw collega’s zijn ook

schoonmaak, post verwerken. In het team worden de

cliënt bij SDW.

taken verdeeld. Je leert dus goed samenwerken. We
kijken samen met jou in welk Leer- en OntwikkelTeam

Maatschappelijke onderneming

jouw talenten het best ingezet en verder ontwikkeld

Een maatschappelijke onderneming is een winkel of

kunnen worden. Zodat je kunt groeien in je werk.

bedrijf bij SDW. Bijvoorbeeld de lunchroom, de kopieer

Bijvoorbeeld naar Begeleid werken.

winkel of in- en ompak. Daar bieden we allerlei
arbeidsmatige activiteiten aan. Je doet werk dat je

Aanmelden

leuk vindt. En je leert een heleboel. Zodat je je werk

Bij het zoeken van een maatschappelijke onderneming

goed kunt doen en zodat je ook steeds meer zelf

of een Leer- en OntwikkelTeam moeten we wel met

kunt. Je kunt altijd een begeleider om hulp vragen.

een paar dingen rekening houden. Zoals met een
beschikking, of je vervoer nodig hebt en waar je

Leer- en OntwikkelTeam

woont. Je leest hier meer over in het hoofdstuk

In een Leer- en OntwikkelTeam werk je in een groep

Vragen en aanmelden op pagina 11.

van 8 cliënten in een gewoon bedrijf of bij een orga
nisatie. Er is altijd een begeleider van SDW aanwezig,
maar je moet wel zelfstandig taken uit kunnen voeren.
En het leuk vinden om nieuwe dingen te leren.
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Werken zoals David dat wil

Schuren en verven, dat vindt David
het leukste om te doen. Hij wil nog
wel iets vakkundigs leren. Bijvoorbeeld
computerkasten uit elkaar halen.
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Activiteiten gericht op beleving
Ben je graag creatief bezig of doe je liever een

Aanmelden

spelletje? Beweeg je graag? Wil je iets leren of maken?

Bij het zoeken van passende dagbesteding moeten

Samen kijken we welke dagactiviteiten je leuk vindt.

we wel met een paar dingen rekening houden. Zoals

En waar je die bij jou in de buurt kunt doen. Dat kan

met een beschikking, of je vervoer nodig hebt en waar

zijn op een dagcentrum of in een woonlocatie waar

je woont. Je leest hier meer over in het hoofdstuk

deze activiteiten ook worden aangeboden.

Vragen en aanmelden op pagina 11.

Aansluiten bij jouw wensen
Tijdens de dagactiviteiten vinden we het belangrijk
dat jij je prettig voelt. Sfeer, gezelligheid, veiligheid
en regelmaat staan daarom voorop, zowel in het
dagcentrum als op de woonlocatie. We kijken samen
in welke groep je het beste past. En welke activiteiten
bij jouw wensen en mogelijkheden aansluiten. Er is
begeleiding in de buurt om je te helpen.

9 | SDW dagbesteding en werken

In de keuken, in de bediening en twee
dagen hout bewerken; Jelle vindt alle
werk dat hij doet leuk. Hij ziet wel wat er
nog op zijn pad komt. Maar voorlopig
blijft hij hier!

Werken zoals Jelle dat wil
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Uitzoeken welk werk bij jou past

Vervoer en dichtbij woonplaats

Weet je nog niet zo goed welk dagbesteding of werk

Bij het zoeken naar werk of dagbesteding moeten

je het liefste wilt doen? Dan kan SDW jou daarbij

we ook rekening houden met je woonplaats en of

helpen met een arbeidsinteressetest. Door middel

je vervoer nodig hebt. We zoeken passend werk of

van een test komen we erachter waar jouw interesses

dagbesteding zo dicht mogelijk bij jouw woonadres.

liggen. Zodat je daarna een keuze kunt maken.

Kun je zelfstandig reizen, dan kom je zelf naar jouw
dagbesteding of werk. Kun je dat niet, dan kijkt SDW

Je kunt ook een keuzebegeleidingstraject volgen.

samen met jou wat de mogelijkheden zijn. We kunnen

Je loopt dan stage bij verschillende werkplekken.

je bijvoorbeeld zelfstandig leren reizen. Met een

Samen met een jobcoach bekijk je waar je stage

maatje oefen je dan de route naar jouw werk of

kunt lopen en wat het beste bij jou past.

dagbesteding. Dit kan lopend zijn, op de fiets of
met de bus. Totdat je het helemaal zelf kunt.

Vragen en aanmelden
Zoals de naam al zegt, is SDW Startpunt het beginpunt

Beschikking

van jouw aanmelding bij SDW. Startpunt geeft jou

Om via SDW dagbesteding te kunnen krijgen of te

graag persoonlijk advies over je situatie en aanmelding.

kunnen werken, heb je een indicatie of beschikking

Samen met een cliëntadviseur van Startpunt bekijk

nodig. Hierover kan Startpunt jou informeren. We

je wat jouw wensen en mogelijkheden zijn. Ook

kunnen ook helpen met het aanvragen van een

beantwoordt de cliëntadviseur graag jouw vragen.

indicatie of beschikking.

Neem gerust contact met ons op. Startpunt is van
maandag tot en met vrijdag overdag bereikbaar
via telefoon 088-259 3010. Je kunt ook altijd een
e-mail sturen naar startpunt@sdwzorg.nl
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Advies & ondersteuning nodig?
SDW Startpunt
Wij luisteren naar jouw verhaal, wij kunnen je helpen bij het aanvragen van een indicatie
of beschikking en het maken van de best passende keuzes. Of het nu om ondersteuning via
de gemeente of om intensieve zorg via het zorgkantoor gaat. Wij staan jou graag te woord
om je verder op weg te helpen.
Je vindt het SDW Startpunt in de gemeenten Roosendaal, Bergen op Zoom en Steenbergen.
Je hoeft geen afspraak te maken. Je kunt ook bellen of e-mailen.
Telefoonnummer: 088 - 259 3010
E-mail: startpunt@sdwzorg.nl
www.sdw.nl

