Wij bieden onze begeleiding aan (jong)
volwassenen met een beperking,
stoornis, ziekte, aandoening of als je vast
gelopen bent in het leven.

KOSTEN
De kosten voor begeleiding kunnen gefinancierd
worden vanuit een indicatie, zowel persoons
gebonden budget als zorg in natura.
Een indicatie kan aangevraagd worden bij de
gemeente (WMO) waar je woont of bij het
zorgkantoor (WLZ). Wij hebben ervaring bij het
aanvragen van een indicatie en kunnen je hierbij
verder helpen.

WERKGEBIED
Emmy’s Maatwerk heeft als werkgebied regio
Amersfoort, Gooi & Vechtstreek en Noord Veluwe.
Woon je in een andere regio, neem dan contact op
voor de mogelijkheden of kijk op de website voor
het actuele aanbod. We leveren graag maatwerk!

Scan de QR-code
en volg ons op
Instagram

Volg ons op
Facebook

INFORMATIE EN AANMELDEN
06-15 30 84 12 of 035-20 80 236
info@emmysmaatwerk.nl
www.emmysmaatwerk.nl

BEGELEIDING OP MAAT MET
AANDACHT
VOOR JOUW ONTWIKKELING

Zoek je voor jezelf of voor je zoon of dochter
passende begeleiding? Iemand die praktische
tips geeft, adviserend en ondersteunend
aanwezig is?
Wij helpen je graag verder met een
oplossing op maat!

Scan de QR-code
en ga direct naar
de website

Emmy’s Maatwerk
voldoet aan de HKZ
kwaliteitseisen

MAATWERK IS HET MOTTO!

MAATWERK VOOR JOU
Ben je op zoek naar begeleiding op maat, die
aansluit bij jouw vragen?
Waarbij de instructies kort en duidelijk zijn,
het gewenste gedrag wordt benoemd en er wordt
gewerkt met herhaling en een positieve insteek?
DAN BEN JE BIJ EMMY’S MAATWERK AAN
HET GOEDE ADRES!
Samen maken we een plan op maat met passende
doelen. We richten ons op wat je wilt leren en wat
je al kunt, we gaan uit van je positieve kanten.
Het doel is om jou of je zoon/dochter sterker te
maken, te houden en het levensgeluk op alle
levensgebieden te vergroten.
Bij elke vorm van begeleiding geldt dat er gewerkt
wordt met behulp van het competentiemodel.
Hierbij ligt de nadruk op de aanwezige
vaardigheden. Deze worden ingezet en vergroot.

VORM VAN BEGELEIDING
Individuele begeleiding is gericht op het vergroten
van de zelfredzaamheid, het zelfinzicht en
meedoen in de samenleving. We oefenen in de
praktijk en ondernemen samen de stappen die je
alleen moeilijk vind om te nemen. Deze vorm van
begeleiding is één op één en vindt bij je thuis of op
een andere afgesproken locatie plaats.
De begeleiding is praktisch en interactief ingericht.

“Emmy’s Maatwerk accepteert mij
zoals ik ben”
“De manier van werken is
gelijkwaardig en respectvol.”
“De begeleiding is persoonlijk,
snel, duidelijk en efficiënt”
”Veel steun, duidelijkheid en
positieve invloed”
- Tevreden cliënten -

WAT ZOU JE KUNNEN LEREN
Het uitgangspunt is dat je de hulp krijgt die nodig
is op een manier die bij jezelf, je zoon/dochter past.
Voorbeelden van wat je zou kunnen leren zijn:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je zelfstandigheid vergroten
Leren omgaan met je beperking
Versterken van je eigen kracht en talenten
Sociale contacten aangaan en onderhouden
Een prettige woonsituatie creëren
Je vrije tijd invullen
Structureren
Toewerken naar werk of dagbesteding
Omgaan met geld
Je post doornemen/formulieren invullen

Daarom is maatwerk het motto en blijven we met
elkaar in gesprek om tot het gewenste resultaat te
komen.

