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Postadres:  

Stichting Woonzorg Winschoten 
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t.a.v. mevrouw W. Georg-Derks 
p.a.: P.C. Hooftlaan 2 
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U kunt ook onze website bezoeken: www.zuiderslot.nl 

 

` t Zuiderslot    
P.C. Hooftlaan 2    
9673 GW Winschoten 
Tel. 0597-851597

http://www.zuiderslot.nl/


 

Woon          = wonen in je eigen appartement op ’t Zuiderslot  
Zorg             = 24-uurs zorg door een erkende zorgaanbieder  
Winschoten = roos in de regio: voorzieningen op loopafstand 
 
De doelstelling: 
 
 
 

De stichting (SWW) heeft tot doel het aanbieden van 24 

uurs zorg en begeleiding aan mensen met een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking binnen ‘t 

Zuiderslot en biedt de mogelijkheid van ambulante zorg aan 

mensen die woonachtig zijn buiten ‘t Zuiderslot. Tevens 

faciliteert SWW logeermogelijkheid binnen ‘t Zuiderslot met 

de daarbij behorende begeleiding. 

 



 
De doelgroep: 
In het Zuiderslot wonen mensen met een verstandelijke 
beperking die zorg en/of ondersteuning nodig hebben bij de 
invulling van hun leven. De zorg en/of ondersteuning die kan 
worden geboden is afhankelijk van de individuele behoefte.  
De bewoners variëren in de leeftijd van 23 jaar. 
 
Wonen in je eigen huurappartement: entree, woonkamer(incl. 
keuken), slaapkamer, douche/ wc, bergruimte (45-51 m2). 
Op elke verdieping is een gemeenschappelijke woonkamer en 
terras. Je hebt je eigen privéruimte, maar je bent nooit alleen 
als je gezelligheid zoekt. Het geheel is uiterst smaakvol 
ingericht en voldoet aan de eisen van de moderne tijd: 
kabelaansluiting, internet, telefoon, een zorgoproepsysteem 
en een lift.  
  
 
 
 



 
 
Iedere bewoner heeft in zijn eigen appartement maximale 
privacy. De bewoners sluiten een individueel huurcontract af 
met Acantus.  De huur betalen ze van hun salaris of uitkering. 
Daarnaast zijn er per 8 bewoners gemeenschappelijke 
ruimten, waarin men elkaar kan ontmoeten, met elkaar de 
maaltijd kan gebruiken en waar gezelligheid kan worden 
ingevuld. Zowel ’s nachts als overdag is er voldoende 
begeleiding aanwezig om de bewoners te ondersteunen bij 
het voeren van de regie over hun eigen leven. De bewoners 
hebben hun beperkingen, maar desondanks bepalen juist hun 
individuele mogelijkheden de koers, die men met hen vaart. 
Voor de kosten van: voeding, gas, elektra, water tv en internet 
betalen de bewoners een vast maandbedrag aan de Stichting. 
 
Naast het hebben van werk of dagbesteding is het deelnemen 
aan maatschappelijke activiteiten, het lid zijn van verenigingen 
of sportclubs heel belangrijk in het leven van de 24 bewoners 
van ’t Zuiderslot. Integratie en maatschappelijke participatie 
staan hoog in ons vaandel geschreven.  
 
 
 
 
De indicatie voor een ZZP (Zorg Zwaarte Pakket) wordt 
aangevraagd door onze bestuursadviseur.. De zorg wordt 
betaald uit ieders PGB. 
Daaruit worden o.a. betaald: 

 24 uur zorg: begeleiding en persoonlijke 
verzorging, dit wordt beschreven in een individueel 
zorgplan.  

 activiteiten 

 vervoer: ’t Zuiderslot beschikt over een eigen 
rolstoelbus doelgroeplgeschikte personenauto 



 vakantie 
De Stichting koopt zorg in bij een erkende 
zorginstelling. Alle bewoners hebben een 
zorgovereenkomst met de Stichting. 

 


