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Leven is 
ontdekken
Bij Sius is iedereen welkom die ondersteuning nodig 
heeft. Waar je vandaan komt, je leeftijd, wat je wel 
of niet kunt, waar je in gelooft, je seksuele voorkeur, 
alles is goed.
 
Want het gaat om jou, om wie jij bent. We willen graag weten wat jij 
belangrijk vindt. Wat jouw kracht is en wat jou gelukkig maakt. En hoe  
jij het leven kunt leiden dat jij graag wilt. Wij ondersteunen je daarbij. 

Fijn om je te leren kennen
Hoe vind je de weg naar een leven dat goed bij je past? Daarvoor gaan 
we samen met jou op ontdekkingsreis. Het doel van onze tocht: jou en 
je mogelijkheden goed leren kennen. Of dat nu gaat om wonen of 
werken. Of bijvoorbeeld om meedoen in de maatschappij. We zorgen  
er samen voor dat jij zoveel mogelijk leeft zoals je dat graag wilt.
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Hoe leef jij het liefst?
Zoveel mogelijk leven op jouw eigen manier. Daar gaat het bij ons om.  
Wat is jouw kracht, wat is jouw talent, wat maakt jou blij? 

We luisteren en dagen je uit waar dat kan. Voor iedereen is dat anders. En soms is het ook goed 
zoals het is. We leren je dingen en helpen je met jezelf ontdekken. Voor de een gaat daarbij het  
om kleine stappen. En voor de ander om grotere stappen. Zo vinden we samen uit welke  
ondersteuning het beste bij je past.

Voor wie zijn we er?
Iedereen die ondersteuning nodig heeft, is welkom bij Sius. Ook jij. Zo kort of lang als dat nodig is. 
Ben je jong, volwassen of wat ouder? Ben je ergens goed in of juist (nog) niet? Bij ons wonen en 
werken allemaal verschillende mensen. De hulpvraag maakt niet uit. Belangrijker dan jouw 
hulpvraag vinden wij jouw mogelijkheden. Die willen we graag samen ontdekken.  
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We denken 
met je mee
Je vindt bij Sius allerlei soorten ondersteuning. Welke ondersteuning 
bij jou past? Dat hangt af van jouw situatie en je hulpvraag.  

We kunnen je bijvoorbeeld helpen om zo zelfstandig mogelijk in je eigen huis te wonen.  
Of je woont juist op één van onze woon locaties waar we je meer ondersteuning kunnen 
geven. Ook kunnen we je helpen om contact te maken met andere mensen. We denken met 
je mee over werk. Over vrije tijd, zoals sport en ontspanning. En we kijken of er slimme  
manieren zijn om jou zelfstandiger te maken. 

Je eigen persoonlijk begeleider  
Bij Sius heb je een eigen persoonlijk begeleider. Een vertrouwde contactpersoon met wie  
je alles regelt. Zoals de afspraken over jouw ondersteuning. Onze begeleiders luisteren  
goed naar je. Ze zijn er goed voor opgeleid en helpen je ook als je speciale zorg nodig hebt. 
En, heel belangrijk: ze doen hun werk graag. 
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We doen het samen
Onze begeleiders hebben veel contact met andere zorg
verleners. Ze werken ook samen met de specialisten van 
ons eigen team Zorgadvies en behandeling. Als jij het wilt, 
kunnen we ook je familie en vrienden erbij betrekken. En 
andere mensen die voor jou belangrijk zijn. Zo krijg je steeds 
de ondersteuning die bij je past. De afspraken die we maken, 
zetten we in het zorgplan. Het zorgplan is van jou. Jij bepaalt 
wie daar allemaal in mee mag kijken. 
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Onze 
ondersteuning 
op een rijtje

Bij Sius krijg je de ondersteuning die bij jou past. Er zijn veel  
mogelijkheden. We bieden ondersteuning aan jeugd en hun  
ouders en aan volwassenen. Dit doen we bij de mensen thuis  
of op onze eigen woonlocaties. 

Jeugd
 Ondersteuning bij jou thuis en in de gezinssituatie
  Tijdelijk wonen met begeleiding en behandeling op een woonlocatie voor jeugd met  

een licht verstandelijke beperking (LVB) en/of gedragsproblematiek
 Begeleiding bij werken, activiteiten en vrije tijd
 Psychologisch onderzoek, behandeling en advies
 Crisis- en spoedzorg

Volwassen
  Ondersteuning bij een (licht) verstandelijke beperking bij je thuis of op een woonlocatie
 Ondersteuning bij autisme bij je thuis of op een woonlocatie
  Ondersteuning bij niet-aangeboren hersenletsel (NAH) of bij een (ernstig) meervoudige  

beperking (EMB) bij je thuis of op een woonlocatie
  Begeleiding bij werken, activiteiten en vrije tijd
  Psychologisch onderzoek, behandeling en advies
  Crisis- en spoedzorg

Kijk voor meer informatie over  
onze ondersteuning op www.sius.nl. 

10



Lochem

Ruurlo

Borculo
Eibergen

Groenlo
MeddoLichtenvoorde

Winterswijk

Aalten

Dinxperlo

Varsseveld

Harreveld
Gaanderen

Zeddam
Gendringen

Neede

Ontdek Sius 
in de buurt
Sius staat midden in de samenleving. We voelen ons fijn onder  
de mensen, daar horen we thuis. We ondersteunen meer dan  
850 mensen in de hele Achterhoek. Dat doen we met ongeveer  
750 medewerkers en 350 vrijwilligers. We hebben locaties om te 
wonen, werken en voor activiteiten. En we bieden ook  
ondersteuning bij je thuis.

Overzichtskaart 
Sius-locaties
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Over je beschikking 
of indicatie
Wil je ondersteuning krijgen van Sius? Dan heb je een beschikking of 
indicatie nodig. Daar staat in welke ondersteuning je nodig hebt. Heb je 
nog geen beschikking of indicatie? Dan kunnen we je op weg helpen. 

Bij Sius ben je welkom met een indicatie voor de Wlz. Of een beschikking vanuit de Jeugdwet of de 
Wmo. We leggen je in een gesprek graag uit hoe het werkt. 

Meer weten? 
Bel, mail of kom bij ons langs. Vertel maar wat je wilt weten. We leren je graag persoonlijk kennen. 
En we ontdekken graag hoe we jou kunnen ondersteunen. Onze zorgadviseurs staan voor je klaar. 
Zij geven je antwoord op je vragen. Ze helpen je ook op weg met de indicatie, de financiën en wat 
daarbij komt kijken. Ze zijn bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.  
Je kunt bellen met (0544) 37 11 30. Of mailen naar zorgadviseurs@sius.nl. Je kunt ook op onze 
website kijken voor meer informatie: www.sius.nl. 
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Waarom we 
Sius heten
Hoe fijn is het om te ontdekken waar iemand nou écht gelukkig van 
wordt. En dan zeg je: kijk eens, zie ‘s. Dit is de uitroep als je iets ontdekt of 
wanneer je iets voor iemand hebt geregeld. En zie ‘s klinkt als Sius! Sius is 
een fantasienaam. Maar het betekent ook ‘see us’. Dat is Engels voor zie 
ons. Zie ons zoals we zijn. En daarom heten we Sius!
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Jeffrey voelt zich fijn op de Elfenbank 
“Elke dag ontdek je wel iets nieuws!”
“Ik woon op de Elfenbank met twaalf anderen, best een grote club. Het was meteen een lekker gevoel 
toen ik er kwam. Door de gezellige sfeer, de mensen en de begeleiding. Alles is heel erg fijn bij ons, echt 
een thuis. Je ontdekt hier ook hoe je prettig met anderen overweg kunt. En waar je goed in bent. Of 
juist niet goed, en hoe je daar weer mee kunt omgaan. Zoals rekenen… Ik ontdek elke dag wel weer 
iets nieuws!”

Melvin vond een leuke baan 
“Een praatje met de klanten maakt me blij.
“Iedereen is heel aardig tegen mij. Het is hier gezellig! Een praatje met de klanten, daar word ik 
blij van. Ik werk elke vrijdag bij kapsalon Lounge Haarstudio. De planten water geven, kleine 
klusjes, latte macchiato’s maken voor de klanten en zo. Vooral dat laatste is leuk, want dan 
krijg ik er zelf ook één. Sius heeft me geholpen om deze fijne werkplek te vinden.”

Nienke ging op zichzelf wonen 
“Dat ik het zelf kan is een fijn gevoel.”
“Ik woon sinds een tijdje zelfstandig, in een appartement van 
de Gieterijstraat in Gaanderen. Zelf de regie nemen zonder je 
familie om je heen is best een avontuur. Samen met mijn 
begeleider lukt dat steeds beter. Het is mooi om te ontdekken 
hoe je steeds zelfverzekerder wordt. Dat ik zo zelfstandig kan 
zijn, geeft me een heel fijn gevoel.”

Melissa kan het zelf  
prima redden 
“Ik ontdekte mijn zelfvertrouwen” 
“Van volledige zorg naar vier uur per week ambulante ondersteuning, 
kon ik dat aan? Ja dus! Eerst onderschatte ik mezelf. Maar stapje voor 
stapje ging ik in mezelf geloven. Mijn eigen huishouden doen gaat me nu 
goed af. En mijn opleiding beveiliging gaat ook prima. Als me iets dwars 
zit kan ik bij mijn begeleiders aankloppen. Soms hoeven ze er alleen 
maar even te zijn, dan is het al goed.”
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