voor regio Alkmaar,
Heerhugowaard
en Langedijk

ambulante begeleiding
wonen met begeleiding
dagbesteding
re-integratie

Ambulante begeleiding
Wij begeleiden jou als deelnemer in de vorm van
één-op-één-ondersteuning naar zelfredzaamheid. We besteden aandacht aan verschillende

zingeving

lichamelijke
gezondheid

wonen

psychische
gezondheid

financiën

werk en
activiteiten

leefgebieden. Je krijgt bijvoorbeeld persoonlijke
begeleiding bij het voeren van het huishouden, het
maken van een zinvolle dagindeling, contacten
leggen met mensen in je omgeving of je financiën
weer op orde krijgen.
Je bepaalt samen met je begeleider waar je aan
wilt werken. Dit wordt vastgelegd in een persoon-

Over CYAN Zorg
Bij CYAN Zorg bieden wij ontwikkelingsgerichte
zorg vanuit een christelijke grondslag. Wij geloven
dat ieder mens uniek is en recht heeft zichzelf
te ontwikkelen en te ontdekken wat zijn of haar
talenten en vaardigheden zijn. Wij willen mensen
uitdagen en helpen om de kwaliteit van hun leven
te verbeteren en zelfredzaamheid te vergroten.
Zo kunnen zij (weer) naar eigen vermogen deelnemen aan de maatschappij.
Om dit doel te bereiken werken wij nauw samen
met opdrachtgevers en samenwerkingspartners.
Wij delen met hen ervaring en expertise die we
gebruiken voor onze deelnemers.

lijk begeleidingsplan. Het doel is dat je zo snel
mogelijk weer de regie voert over je leven.
Woonvoorziening
Op een mooie locatie in Heerhugowaard bieden
we kamers voor tijdelijke opvang met begeleiding. Ook bieden we overbruggingszorg naar
beschermd wonen en een aantal plekken voor
beschermd wonen in onderaannemerschap. In
een veilige woonomgeving helpen we je om je
leven weer op de rit te krijgen. Denk daarbij aan
hulp bij schulden en psychische problemen,
maar ook begeleiding naar een opleiding of
werk. Het doel is dat je weer zelfstandig gaat
wonen en functioneren binnen de maatschappij.
We kijken samen met jou naar zeven belangrijke

De diensten van CYAN Zorg
Bij CYAN Zorg kun je terecht voor ambulante
begeleiding, wonen met begeleiding, dagbesteding en op maat gemaakte re-integratietrajecten.

leefgebieden: zingeving, financiën, wonen, sociale
relaties, lichamelijke en psychische gezondheid
en werk.

sociale relaties
Dagbesteding
We bieden recreatieve en arbeidsgerichte
activiteiten om jou als deelnemer te helpen om
tot een zinvolle en gestructureerde invulling
van je dag te komen. Dagbesteding is gericht op
verschillende niveaus van participatie en helpt
onder meer bij het doorbreken van sociaal isolement en het ontlasten van mantelzorgers. Samen
met jou kijken we welke dagbesteding bij je past.
Voor de invulling van de arbeidsgerichte dagbesteding werkt CYAN Zorg nauw samen met
lokale bedrijven waaronder CYAN Kringloop in
Heerhugowaard.

Re-integratie
Als je een UWV- of gemeentelijke uitkering hebt
en kunt werken, maar het op de arbeidsmarkt
zonder ondersteuning niet redt, kun je in aanmerking komen voor een re-integratietraject. Dit
traject maken we voor jou op maat. Dat betekent
dat je als deelnemer begeleiding en coaching
krijgt die je nodig hebt voor het realiseren van je
persoonlijke doelen.

Contact
Dreef 12
1701 GP Heerhugowaard
T: 085 - 488 14 80
W: www.cyanzorg.nl
E: info@cyanzorg.nl
LinkedIn: www.linkedin.com/company/cyanzorg
KvK nr. 80128114
Heb je hulp nodig?
Meld je snel en makkelijk aan via
www.cyanzorg.nl/aanmelden

