
Wil jij wonen of werken bij  
De Twentse Zorgcentra?
Heb jij een verstandelijke beperking 
en woon je in Twente? Dan kunnen 
wij je ondersteunen. We hebben 
2.500 medewerkers en meer dan 600 
vrijwilligers die zich voor jou in willen 
zetten met als doel: ‘Jouw leven 
ondersteunen we samen, dichtbij 
en deskundig’. Daarbij staan jouw 
persoonlijke wensen centraal.

Zelforganiserende teams
We bieden zorg, begeleiding, onder
steuning en behandeling. Net waar jij 
behoefte aan hebt. Het maakt niet uit 
of je jong bent of oud, of je moeilijk 
verstaanbaar gedrag laat zien en of  
je meervoudig gehandicapt bent. 
Kortom, we zijn er voor alle men
sen met een lichte tot een ernstige 
verstandelijke beperking. Jouw leven 
staat centraal in de samenwerking 
tussen cliënten, cliëntvertegen
woordigers en medewerkers. In deze 
zelforganiserende teams draait het 
om jou.

Woon- en werkvoorzieningen  
in heel Twente
Wil je beschut wonen op een terrein 
waar veel voorzieningen vlakbij 
zijn? Dan kun je terecht op onze 
zorgparken ’t Bouwhuis en de 
LosserHof. Je kunt hier wonen, werken 
en recreëren. Wil je liever in een 
gewone woonwijk wonen? Dan kun je 
ook bij ons terecht. Je kunt dan gaan 
wonen in één van onze woonlocaties 
in bijvoorbeeld Enschede, Hengelo, 
Almelo, Nijverdal en Tubbergen. Je 
kunt ook aan het werk bij één van 
onze werklocaties in deze plaatsen.
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Jouw leven ondersteunen we samen, dichtbij en deskundig!



CliëntServiceBureau
Heb je vragen over de ondersteuning 
die De Twentse Zorgcentra kan 
bieden? Dan kun je terecht bij het 
CliëntServiceBureau. Je kunt daar 
vragen stellen over bijvoorbeeld:

•  aanmelden
•  wachtlijsten
•  zorg aan huis
•  begeleiding
•  behandeling
•  dagbesteding
•  wonen
•  onze locaties
•  indicaties vanuit de Wet  

langdurige zorg
•  beschikkingen vanuit de Jeugdwet 

of de Wmo

Als je je bij ons aanmeldt, bespreken 
we samen waar je behoefte aan hebt. 
En als het nodig is, brengen we je in 
contact met de juiste persoon in onze 
organisatie. Samen met de traject

begeleiders van De Twentse Zorgcentra 
bekijken we welke ondersteuning je 
wenst en of wij die aan jou kunnen 
bieden. Ook verwijzende instanties 
kunnen bij het CliëntServiceBureau 
terecht met vragen.

Indicatie of beschikking
Om ondersteuning van De Twentse 
Zorgcentra te krijgen, heb je meestal 
een indicatie of een beschikking 
nodig. We kunnen je helpen om deze 
aan te vragen. Het kan gaan om:
•  Een Wlzindicatie (Wet langdurige 

zorg); deze indicatie wordt 
verstrekt door het CIZ (Centrum 
Indicatiestelling Zorg).

•  Een jeugdwetbeschikking (JW); 
deze wordt verstrekt door de 
gemeente waar je woont.

•  Een Wmobeschikking (Wet 
maatschappelijke ondersteuning); 
deze wordt verstrekt door de 
gemeente waar je woont.

Het CIZ of de gemeente beoordeelt 
of je ondersteuning nodig hebt, 
welke ondersteuning je krijgt, 
hoeveel ondersteuning je krijgt en 
hoe lang je deze krijgt.

Contact
Heb je vragen? Dan kun je ons bellen 
op werkdagen van 08.3017.00 uur  
op nummer 088 430 4444  
of 088 430 4440. Je kunt ook 
mailen naar clientservicebureau@
detwentsezorgcentra.nl. 

Ons adres is:
De Twentse Zorgcentra
t.a.v. het CliëntServiceBureau
Postbus 2112
7500 CC Enschede

Ons faxnummer is 053 206 8632.
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