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Grip de kans om je 
toekomst vorm te geven 
Senzer biedt je deze 
mogelikheid. Een tussen-
station, waarin je bina 
alles onder één dak vindt. 

Met de combinatie van arbeidsmatige dagbesteding en begeleiding bij (groeps)wonen kunnen we je 
ondersteunen op zoveel mogelijk levensgebieden. Zoals financiën, administratie, werken, huishouden, 
psychische klachten, enzovoorts. Het hele pakket! Met een begeleidingsteam van deskundigen werken 
we samen aan je toekomst. Samen met ons pak je alle problemen aan die je tegenkomt. De bedoeling 
is dat je uiteindelijk weer zelfstandig gaat wonen en werken, je leven weer op de rit krijgt. 

Wat kun je verwachten? 
Onze aanpak wordt helemaal afgestemd op de 
persoon en is dus mede afhankelijk van wat jij kunt, 
wilt en nodig hebt. Dit wordt in een begeleidingsplan 
beschreven. Voor een vliegende start zorgen we voor 
zinvolle daginvulling waarbij je aan de slag gaat via 
Senzer. Dat doe je in principe vijf dagen in de week, 
maar er wordt natuurlijk tijd vrij gemaakt voor ge-
sprekken met onder andere hulpverleningsinstanties. 

Indien nodig en mogelijk, zorgen we voor woonruim-
te. De woonruimte deel je met een aantal andere 
mensen die een zelfde traject volgen als jij. Je hebt 
een eigen slaapkamer en deelt een gezamenlijke huis-
kamer, keuken en badkamer. 

Denk verder aan: 
• Hulp bij het afhandelen van je financiële en 

administratieve zaken. 
• Hulp bij aanvraag uitkering en contacten met de 

gemeentelijke sociale dienst. 
• Ondersteuning bij je contacten met instanties als 

GGZ, Novadic-Kentron enzovoort. 

• Hulp met je budgetbeheer. Zodra je aan de slag 
gaat, weten eventuele schuldeisers je te vinden…. 
een goede reden om slim met je geld om te gaan! 

• Begeleiding bij het wonen. Daarin doen we van 
alles: leren schoonmaken, koken, boodschappen 
doen. 

• We helpen je bij het vinden van werk en eventueel 
doorverwijzing voor werk via een re-integratie-
traject. 

• Letterlijk in beweging komen via sport. 
• Ondersteunen bij het vinden van (andere) ken-

nissen of het weer oppakken van contacten met 
familie. 

Wat verwachten wij van jou? 
• Je volledige medewerking op alle gebieden die we 

samen in het begeleidingsplan zetten. Of het nu 
gaat om dagbesteding, werk, wonen, behandeling. 
Je gaat aan de slag! We verwachten dat je de han-
den uit de mouwen steekt om er zelf een succes 
van te maken. 

• En natuurlijk: kom je afspraken na! 

Neem voor meer informatie contact op met het team Wonen, Welzijn & Werk 
T. 0492 58 24 48 • teamwww@senzer.nl 
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