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Meer informatie
Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen?
U kunt terecht bij de teamleider of bij de maatschappelijk werkers van PSW:

Kim Loonen (PSW Junior/kinderzorg)    
T 06 53 98 36 62
E k.loonen@psw.nl   

Vera Corstjens (Volwassenenzorg) 
T 06 22 78 73 15
E v.corstjens@psw.nl      

PSW Centraal Bureau
Charles de Gaullestraat 21, 6049 HB Roermond
Postbus 420, 6040  AK  Roermond
T 0475 47 44 00
E info@psw.nl
W www.psw.nl  / www.pswjunior.nl  /  www.pswwerk.nl

Cliëntvertrouwenspersonen
Greet van Dijk
T 06 22 38 97 45
E mjmvdijk@planet.nl

Stella Laumans
T 06 13 07 34 67
E s.laumans@psw.nl

Onze passie kent geen beperkingen



Ondersteund wonen
Ondersteuning bij het wonen en dagelijks leven voor (jong)vol-
wassenen en senioren met een (licht) verstandelijke beperking,
eventueel met een psychische of sociale problematiek die zelfstan-
dig wonen.

Overige ondersteuning,
gekoppeld aan PSW Thuis
Rondom de thuissituatie kunnen ook worden ingezet:

Ondersteuning op school en kinderopvang
Ondersteuning voor peuters, kleuters, kinderen en jongeren die
extra zorg/begeleiding nodig hebben op kinderopvang of school.

PSW Werk
Begeleiding bij werk en scholing/training voor dat werk, gericht
op alle (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Vrije tijd
Ondersteuning bij de besteding van de vrije tijd of vakantie voor
kinderen en volwassenen van alle leeftijden.

Door wie?
Onze medewerkers hebben brede en specifieke kennis en
expertise op het gebied van verstandelijke beperkingen en 
bijkomende problematiek. PSW Thuis werkt met vaste begelei-
ders. Als er meer dan één vorm van ondersteuning gevraagd
wordt, streeft PSW Thuis naar inzet van zo min mogelijk 
begeleiders. In die situatie wordt er altijd één begeleider 
aangewezen als contactpersoon die zaken snel kan regelen.

PSW
PSW Thuis biedt ondersteuning thuis voor mensen met een be-
perking van alle leeftijden. De cliënt krijgt ondersteuning op maat.
PSW Thuis werkt samen met het gezin of netwerk van de cliënt.

Voor wie?
De ondersteuning is gericht op (jonge) kinderen, jongeren,
(jong)volwassenen en senioren met een achterstand of een
(licht) verstandelijke beperking. Het kind, de cliënt of het gezin
kan bijkomende ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld
gericht op gedrag, autisme, ADHD, verslaving, psychiatrische
problemen, opvoedingsvragen, kinderwens, financiële proble-
men of het vinden van werk.

Ons doel
PSW Thuis ondersteunt cliënten bij een eigen leven in de samenle-
ving. De cliënt of het gezin heeft zelf de regie en is zo zelfstandig als
mogelijk. De ondersteuning is altijd een passend antwoord op de
vraag van de cliënt.

Wat kan PSW Thuis bieden?
PSW Thuis biedt verschillende vormen van ondersteuning, die
elk apart of gecombineerd kunnen worden ingezet.

Pedagogische gezinsbegeleiding
Kortdurende specifieke begeleiding of behandeling binnen het
gezin, voor (jonge) kinderen en jongeren met een verstandelijke
beperking en/of ontwikkelingsstoornis en hun ouders, gericht
op situaties in de opvoeding.

Gespecialiseerde thuisbegeleiding
Specifieke begeleiding thuis, voor (jonge) kinderen en jongeren
met een verstandelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis.
Deze begeleiding is veelal langdurig en wordt ingezet om ouders te
ontlasten en daarmee gebruik van zwaardere zorg te voorkomen.


