
Menslievende zorg

MENSLIEVENDE ZORG DAGBESTEDING WONEN LIEFDEVOL 
GROEI BEHANDELING SAMEN VRIJWILLIGER CLIËNT ECHT 
GLIMLACH CREATIEF PRIKKELEN SPORT PASSIE KNUFFEL 
LEREN SNOEZELEN DIEREN ONTMOETEN MUZIEK ETEN 
DRINKEN LAMBERTIJNENHOF ZORGWIJKEN STERREBOS

Kijk voor meer informatie en mooie verhalen op onze website www.slzorg.nl.



Het unieke van  
S&L Zorg ervaar je 

door eens een kijkje  
te komen nemen.

Dat we uitstekende zorg voor mensen met een verstandelijke beperking 
bieden vinden we logisch. Maar, menslievende zorg dat is ons echte doel! 
Dit zie je terug bij onze medewerkers, mantelzorgers en vrijwilligers, de 
gezellige huizen, de levendige zorgwijken, de activiteiten en dagbesteding. 
Menslievend betekent dat de zorg afgestemd is op behoeften, huiselijk is  
en gegeven wordt door bekende gezichten. Het betekent dat we helpen 
met zelfstandigheid en zorgen dat ieders mogelijkheden en talenten 
optimaal benut worden.  

S&L Zorg biedt zorg en begeleiding aan meer dan 
350 mensen met een verstandelijke beperking, 
waarvan het overgrote deel ook in de woningen
van S&L Zorg woont. Naast diverse woningen in 
de wijk in de regio heeft S&L Zorg twee unieke 
zorgwijken. In Roosendaal is dat Sterrebos, een 
wijk als elke andere wijk, waar mensen met een 
verstandelijke beperking wonen. In Bergen op Zoom 
wonen mensen in hun ‘eigen’ Lambertijnenhof.

Wonen 
Wij bieden mensen met een verstandelijke beperking 
een thuis. Een woning passend bij de situatie. Je kunt 
bij ons wonen in één van onze twee zorgwijken, maar 
je kunt ook wonen in een gewone wijk of op onze 
woon boerderij. In welke woning je ook woont, je hebt 
toegang tot al onze faciliteiten. Wij bieden 24-uurs 
begeleiding en zorg in combinatie met wonen, 
dagbesteding en behandeling.

Onze zorgwijken hebben diverse sportfaciliteiten, 
zoals een zwembad, een sportzaal en een ruim aanbod 
aan fitnessapparatuur. Er worden regelmatig activiteiten 
georganiseerd in onze Ontmoetingscentra, waar je 
ook gezellig wat kunt eten of drinken.

Dagbesteding
Veel bewoners van S&L Zorg gaan dagelijks naar  
hun ‘werk’. Ze gaan overdag naar onze verschillende 
mogelijkheden van dagbesteding of naar werk of
dagbesteding van andere aanbieders. De dagbesteding 
is erop gericht om vaardigheden te behouden, iets te 
leren, fijne dingen te ervaren of echt te werken, maar 
bovenal om eigenwaarde op te bouwen en plezier  
te hebben.

Naast deze dagelijkse dagbesteding bieden wij al onze 
cliënten ook sport en beweging. Doordat we diverse 
dagbestedingsvormen en sportactiviteiten bij elkaar 
brengen kun je veel verschillende ervaringen op doen.  
De dagbesteding bij S&L Zorg kan ook gevolgd worden 
door mensen die niet bij ons wonen.

Behandeling
Wij hebben specialisten op het gebied van onder andere 
medische zorg, fysiotherapie, gedragswetenschappelijke 
zorg en logopedie. De specialisten kunnen los van 
elkaar iemand behandelen, maar vaak heeft één 
persoon een gecombineerde zorgvraag. Daarom is  
er veel onderlinge afstemming en samenwerking.  
Dat gaat ook goed omdat we alle disciplines in  
huis hebben.

Alle mensen zijn gelijkwaardig, maar  
elk mens is ook uniek. Iedereen heeft  
recht op een goed leven en samen  
zorgen we ervoor dat dit ook voor  
mensen met een verstandelijke  
beperking geldt.

> Menslievende zorg

Al onze diensten bevinden zich in onze zorgwijken. 
Samen kunnen wij op deze manier onze bewoners  
de best mogelijke zorg bieden, binnen hun eigen
vertrouwde omgeving.

Kijk voor meer informatie en mooie verhalen
op onze website www.slzorg.nl.


