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Doelstelling 

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 aanbieden van de 

mogelijkheid van ambulante zorg aan mensen die woonachtig zijn buiten het ‘t Zuiderslot. 

Tevens faciliteert het SWW een logeermogelijkheid binnen ‘t Zuiderslot met de daarbij 

behorende begeleiding. 

Het doel is dat bewoners van ‘t Zuiderslot de mogelijkheid krijgen om aangepast aan de 

behoefte en de wensen van de bewoner zo lang mogelijk op ‘t Zuiderslot te kunnen blijven 

wonen mits het geen gevaar vormt voor de bewoner en/of zijn/haar omgeving. 

 
Huidige situatie 

In ‘t Zuiderslot wonen 24 bewoners, 13 mannen en 11 vrouwen. De gemiddelde leeftijd is 

ca. 50 jaar. Om tot de doelgroep te behoren moet je onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

vallen. De stichting SWW is verantwoordelijk voor de zorg en begeleiding en besteedt dit 

in onderaannemerschap uit aan een zorgaanbieder. 

 
De te verwachten situatie 

Aangezien het doel is om iedere bewoner zo lang mogelijk binnen ‘t Zuiderslot te laten 

wonen zal er in de nabije toekomst een hoop veranderen aan de wensen en behoeften van 

de bewoners. De zorgvraag zal veranderen. De begeleidingsbehoefte zal vergroten dan wel 

wijzigen naar verzorging. 

Op het moment dat werk en/of dagbesteding buiten het ‘t Zuiderslot komt te vervallen zal 

de verantwoordelijkheid van een eventuele andere dag-invulling bij de wettelijke 

vertegenwoordiger komen te liggen, uiteraard in overleg met de SWW en de Pb’er van de 

zorgaanbieder. 

 
De Driehoek 

Binnen het SWW is er gekozen om samen te werken binnen de welbekende ‘Driehoek’. De 

essentie hiervan is dat er waarde wordt toe gevoegd aan het leven van de bewoners. De 

bewoners staan immers centraal. Daarnaast worden de wettelijke vertegenwoordigers 

nauw betrokken en zullen zij op de hoogte zijn van alles wat er speelt tussen de bewoner 

en de zorgprofessional. Alle drie de partijen werken nauw samen. Samen kijken, luisteren 

en in gesprek zijn. 

 



 

 

 

Aanbevelingen 

Zorg op maat 

Allereerst blijft zorg op maat ontzettend belangrijk. Ieder individu heeft andere wensen en 

behoeften. Aangezien de huidige bewoners steeds ouder zullen worden zal de hulpvraag 

ook veranderen. Bij ouder wordende bewoners zullen meer lichamelijke en verstandelijke 

beperkingen op treden. De zorgintensiteit zal gaan veranderen. In samenspraak met de 

wettelijke vertegenwoordiger zal hierin de juiste route uitgestippeld moeten worden. 

Rekening houdend met het gestelde doel; zo lang mogelijk binnen ‘t Zuiderslot kunnen 

wonen mits het geen gevaar voor de individu en/of omgeving is. Nauw contact tussen alle 

drie de partijen is dan ook ontzettend belangrijk. 

 
Scholing personeel 

Het personeel moet dusdanig deskundig zijn dat op alle huidige en toekomstige zorgvragen 

van de bewoners adequaat kan worden gereageerd. Daar waar de deskundigheid niet 

optimaal is zal er bijgeschoold moeten worden. Meer persoonlijke verzorging, meer 

persoonlijke aandacht. De teamsamenstelling moet zo zijn dat personeelsleden aanvullend 

op elkaar zijn om aan alle bewoners die zorg en begeleiding te bieden die noodzakelijk is. 


