
Ontdek je leven 
met Sius  



Bij Sius gaat 
het om jou
Bij Sius is iedereen welkom die ondersteu-
ning 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 
ontdekken graag welke dingen je belangrijk 
vindt. En hoe jij het leven kunt leiden dat je 
graag wilt. Wij ondersteunen je daarbij.  
Ontdek jezelf met Sius!
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Ga je mee op  
ontdekkingsreis?
Wat zijn jouw wensen en mogelijkheden? Wil je bij ons wonen of ook werken? 
We kijken welke kwaliteit van leven goed bij jou past. En wat jouw leven  
betekenis geeft. We begeleiden je naar een zo zelfstandig en gelukkig moge-
lijk leven. Zo gaan we samen op ontdekkingsreis. Want ‘Leven is ontdekken’. 
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Iedere dag jouw  
glimlach. Daar doen 
we het voor.
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Waarom we Sius heten
Het is geweldig om te ontdekken waar iemand nou écht  
gelukkig van wordt. En dan zeg je: kijk eens, zie ‘s. Dat klinkt 
als Sius! 

Sius is een fantasienaam. Maar het betekent ook ‘see us’. Dat  
is engels voor zie ons! De naam klinkt als zie ‘s, de uitroep als 
je iets ontdekt of wanneer je iets voor iemand hebt geregeld.  
Dus daarom heten we Sius! 
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Ons werk is jou  
gelukkig maken.
Worden we blij van.
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Wat maakt jou 
gelukkig?
Onze ondersteuning heeft een duidelijk doel: alles wat 
jou gelukkig maakt. Daarom verbinden we ons met  
jou en je omgeving. Zodat we ontdekken wat jij écht 
nodig hebt.  
 
We leren graag jouw kracht, talenten, wensen en  
behoeften kennen. Wie ben jij, waar word jij blij van?
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  Ontdek hoe je leeft zoals je wilt 
  
Als je praat over wat je wilt kun je veel bereiken. Denk bijvoorbeeld 
aan je wensen voor de ondersteuning. Aan wat jou blij maakt of  
wat je juist anders wilt. Wij ondersteunen je en zoeken naar  
mogelijkheden. En we kijken samen hoe we het aanpakken.  
 
Als jij het wilt, doen we dat samen met je familie, vrienden en  
andere mensen die voor jou belangrijk zijn. De afspraken die  
we maken, zetten we in het zorgplan. Dat mag je altijd inzien.
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  Wij ondersteunen jou.  
Dat moeten we goed doen. 

 
Je begeleiders luisteren goed naar je. Ze krijgen voldoende tijd  
voor hun werk. Ze zijn goed opgeleid. En ze blijven leren om hun 
werk goed te doen. Het is ook belangrijk dat ze hun werk graag 
doen. Ze helpen je ook als je speciale zorg nodig hebt. Als het  
nodig is, werken ze samen met andere organisaties.
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  Wat vind je van onze zorg? 
 Laat maar weten. 
  
We vinden het belangrijk dat je tevreden bent over onze  
onder steuning. Daarom willen we graag weten wat er goed  
gaat. En wat er beter kan. Deel je mening gerust, dat kan altijd.  
We horen je graag! Zo kunnen we de ondersteuning voor  
jou verbeteren.
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  De cliëntenraad en verwantenraad  
denken mee

 
Onze cliëntenraad en verwantenraad zijn betrokken bij wat we 
doen. Bijvoorbeeld als we bij Sius iets willen veranderen. Ze denken 
ook mee over de kwaliteit van onze ondersteuning. Over hoe we  
het goed kunnen doen. En hoe het beter kan. We luisteren hier  
goed naar!
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Postbus
Postbus 20
7140 AA Groenlo

Bezoekadres
Oude Winterswijkseweg 1 
7141 DE Groenlo

(0544) 37 11 30
info@sius.nl
www.sius.nl


