
Zorgadvieswinkel

Ook met mijn intensieve zorgvraag 
wil ik gewoon een goed leven

Onafhankelijk advies voor kinderen en jongeren 
met een intensieve zorgvraag en hun gezin



Ook als je een intensieve zorgvraag hebt wil je gewoon een goed leven hebben. Net als de 
mensen om jou heen. Wij vinden dat niet meer dan logisch. Hoe een goed leven eruitziet is 
voor iedereen anders. 

Helaas gebeurt het vaak dat mensen met een 
intensieve zorgvraag in onze maatschappij verstrikt 
raken in wetten en regels. Daardoor ontstaan dan weer 
nieuwe vragen en problemen. 

Unieke aanpak
Dat doorbreken wij met onze unieke aanpak. Bij 
ons gaat het om jou als mens. Om jouw leven, het 
leven van je ouders/verzorgers, maar ook dat van je 
broertjes en/of zusjes. Wij vinden dat zorg preventief 
en menswaardig moet zijn. Gericht op welzijn en een 
goed leven voor alle betrokkenen. Want iedereen doet 
ertoe.

Wie zijn wij
Beleefstijl Salland is een breed georiënteerde 
Zorgadvieswinkel voor kinderen, jongeren en 
volwassenen met een (intensieve) zorgvraag en de 
mensen om hen heen. Het maakt daarbij niet uit waar 

je woont en met welke wet je voor jouw zorgvraag te 
maken hebt. Wij denken toekomstgericht en leggen de 
nadruk op jouw veerkracht. Ons uitgangspunt is dat 
wat jij het liefst wil veranderen voor een betekenisvol 
leven.

Wat doen we voor je
Onze hulp is erop gericht dat jij je leven (weer) kunt 
oppakken, hoe moeilijk dat misschien ook lijkt. Het 
liefst doen we dat voordat je in het hulpcircuit belandt, 
maar we helpen ook als je hierin verstrikt bent geraakt. 
Wij luisteren goed naar jouw verhaal en zijn er voor je. 
Welke vraag of wens je ook hebt. Samen werken we 
aan wat jij belangrijk vindt. We bekijken jouw situatie 
vanuit verschillende invalshoeken en praten over wat 
jij en je ouders/verzorgers daarvan vinden. Daarna kies 
je zelf wat het beste bij jouw leven past. Samen met 
jou en je ouders/verzorgers zorgen wij voor inzicht en 
overzicht. Je ervaart (weer) invloed op je eigen leven.

Waar bijzonder leven gewoon wordt



Hoe doen we dat?
1. Onafhankelijke vraagverheldering 
Wat speelt er in jouw leven dat zorgt voor 
problemen en hulpvragen?
We maken een afspraak voor een kennismakingsge-
sprek. Dit kan persoonlijk in onze winkel, maar ook via 
beeldbellen. In dit gesprek luisteren wij goed naar jouw 
verhaal. We leven ons in om te kunnen begrijpen wat 
de situatie voor jou betekent. 

In ons gesprek wordt duidelijk hoe je naar je eigen 
leven kijkt en hoe de mensen om je heen dat doen. We 
bespreken onder meer je welzijn, gezondheid, leefstijl, 
medische situatie, dagprogramma, gezin en relaties, 
ondersteuning en de dingen die je belangrijk vindt in 
het leven. Wat gaat goed en waar vind je dat het beter 
zou kunnen? En wat is de kwaliteit van ‘samen leven’ 
voor jou, je ouders/verzorgers, broertjes en/of zusjes? 
Zo komen je hulp- en zorgvragen stap voor stap boven 
tafel en brengen we in beeld wat je daarbij van jezelf 
en anderen mag verwachten. 

Alle informatie vatten we samen in een overzichtelijk 
verslag dat we vastleggen in je Persoonlijke Gezond-
heidsomgeving (PGO). Een beveiligd platform dat jij en 
je ouders/verzorgers beheren. Alleen mensen die jullie 
uitnodigen kunnen deze informatie zien. Denk bijvoor-
beeld aan andere hulpverleners in jouw omgeving. 
Zo hoef je maar één keer je verhaal te doen. Op deze 
manier leggen we samen de basis voor de (verdere) 
opbouw van jouw leven en kunnen we op zoek naar de 
juiste hulp en ondersteuning.  

2. Onafhankelijk advies 
Wat is je wens en wat is noodzakelijk?
Na ons gesprek zijn jouw hulp- en zorgvragen helder. 
Wat heb jij nodig om een goed en volwaardig leven 
te kunnen leiden? Wij geven onafhankelijk advies hoe 
we die verandering in jouw leven kunnen bereiken. De 
juiste zorg, op het juiste moment, op de juiste plek.

Ons advies is bestemd voor
• Jou, je ouders/verzorgers en je sociale netwerk
• Je casemanager of onafhankelijke cliëntondersteu-

ner als je die (nodig) hebt
• Indicatiestellers van het CIZ of de gemeente
• Andere zorg- en hulpverleners

Ons advies geeft je houvast. Je kunt het met boven-
staande mensen delen en het meenemen naar je 
indicatiegesprek bij het CIZ of het keukentafelgesprek 
bij de gemeente. Zij kunnen het advies overnemen en 
doen wat voor jou het beste is.

3. Onafhankelijke trajectregie 
Ontzorgen van jou en je ouders/verzorgers
Met een vinger aan de pols bewaken wij of ons advies 
wordt opgevolgd. Dat betekent dat wij het uitgestip-
pelde traject naar de verandering in jouw leven volgen 
om te zorgen dat het op een goede manier wordt 
uitgevoerd. Dit doen we in nauwe samenwerking met 
je casemanager of onafhankelijk cliëntondersteuner 
als je die hebt. Op deze manier ontzorgen wij jou en je 
ouders/verzorgers.

Beleefstijl Salland Zorgadvieswinkel
richt zich op welzijn en een goed leven

voor alle betrokkenen. Iedereen doet ertoe.



Hoe ziet onze hulp eruit in de praktijk

Het leven van Jaap

Jaap is 22 jaar en woont samen met andere jongeren in 
een huis. Hij heeft een traumatisch verleden en ADHD, 
waardoor zijn leven op alle gebieden een chaos is. Jaap 
heeft schulden en ook door zijn drugsgebruik leidt hij 
geen gewoon leven. Soms is hij weken weg en soms 
ligt hij weken in bed. Zijn kamer is vies en rommelig. 
Jaap heeft verkeerde vrienden en geen school of werk. 
Bovendien heeft de verhuurder besloten dat alle 
jongeren het pand uit moeten. Jaap wordt binnenkort 
dus dakloos en kan niet terug naar zijn ouders. Hij wil 
zijn leven veranderen en heeft één huisgenoot die hem 
wil helpen. Samen zoeken ze contact met ons.

Ons eerste advies
We spreken Jaap moed in: ‘Je bent jong en ook voor 
jou zijn er echt kansen om iets moois van je leven 
te maken!’ Gezien de situatie adviseren we Jaap om 
samen met zijn huisgenoot naar de huisarts te gaan. 
Die kan duidelijk maken dat Jaap hulp nodig heeft en de 

eerste aanzet geven naar verslavingszorg en begeleid 
wonen. We schrijven een samenvatting van Jaaps 
situatie met ons advies daarbij en e-mailen dat naar 
Jaap en zijn huisgenoot zodat ze het kunnen checken. 
We krijgen een WhatsApp bericht dat ze er samen 
om hebben gehuild. We plaatsen de samenvatting 
en ons advies in het beveiligde platform Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving. Jaap krijgt het beheer en kan 
mensen daarin toelaten. Hij voegt ons ook toe.

Regie opvolgen advies 
We volgen via de Persoonlijke Gezondheidsomgeving 
of ons advies om verandering in Jaaps situatie te 
brengen wordt opgevolgd. We sturen Jaap regelmatig 
een berichtje om te vragen hoe het met hem gaat. Jaap 
laat weten dat hij samen met zijn huisgenoot twee 
gesprekken heeft gehad bij de praktijkondersteuner 
van de huisarts. Ze zoeken ook contact met de 
gemeente. Jaap zet stappen en langzaam gaat het 
beter. Ruim twee maanden na zijn melding bij ons laat 
Jaap weten dat hij werk heeft gevonden en een nieuwe 
woonplek. Hij heeft veel meer energie en kan weer 
positief denken. Daar is hij erg blij mee. Binnenkort 
heeft hij een afspraak met het sociale wijkteam om 
samen met hen naar zijn schulden te kijken.



Het leven van Anneke

We krijgen een mailtje van Anneke. Ze is van middel-
bare leeftijd en heeft een ernstig gehandicapte dochter 
die nog thuis woont. Haar drie andere kinderen zijn het 
huis uit en vorig jaar is haar man plotseling overleden. 
Dat heeft nog steeds een grote impact. Door corona 
was er geen ruimte voor haar rouwproces. Haar doch-
ter kon ineens niet meer naar de dagbesteding, Anneke 
moest haar thuis opvangen. Ze zag geen andere oplos-
sing dan haar fijne baan opzeggen en nu is haar leven 
eenzijdig en eenzaam. Ze mist haar werk. Anneke voelt 
zich overbelast en snakt naar ontspanning en contact. 
Ze weet alleen niet hoe. We plannen een afspraak via 
beeldbellen en praten verder op een moment dat het 
haar goed uitkomt.

Ons eerste advies
We geven Anneke namen en adressen van 
ouderorganisaties die mogelijk iets voor haar 
kunnen betekenen. Verder leggen we contact met 
een moeder in de buurt waarvan we denken dat 
ze een goede sparringpartner kan zijn voor haar. 
Daarnaast adviseren we Anneke een onafhankelijke 
cliëntondersteuner, die haar kan helpen om 

stappen te zetten. Wij regelen dat en zorgen voor 
een warme overdracht van Annekes verhaal. We 
plaatsen een samenvatting van Annekes verhaal en 
ons advies in het beveiligde platform Persoonlijke 
Gezondheidsomgeving. Anneke krijgt het beheer en 
kan mensen daarin toelaten. Zij voegt ons ook toe.

Regie opvolgen advies 
Samen met de onafhankelijk cliëntondersteuner 
gaat Anneke op zoek naar passende hulp voor thuis 
door een PGB team. En over een poosje misschien 
een logeerplek. We bewaken via het platform of er 
iets verandert in Annekes leven. Wordt ons advies 
opgevolgd of worden (andere) stappen gezet om die 
verandering te bereiken? We blijven het proces op 
afstand volgen. 



Wil je meer weten?
De kosten voor onze begeleiding en onafhankelijk 
advies kunnen soms (deels) betaald worden uit het 
Persoonsgebonden Budget en anders door ouders/
verzorgers zelf. Voor meer informatie kun je een 
email sturen naar info@beleefstijlsalland.nl of vul 
het contactformulier in op onze website 
www.beleefstijlsalland.nl.

Beleefstijl Salland Zorgadvieswinkel
Langstraat 58 - 8131 BD  WIJHE
Openingstijden
dinsdag t/m vrijdag van 10.00 - 18.00 uur
zaterdag van 10.00 - 17.00 uur


