
BEGELEIDING    ZORG MET VERBLIJF     DAGBESTEDING     TRAINING

Aanmelden?
U kunt uw cliënt op de volgende wijze aanmelden:

Digitaal
Vul het digitale aanmeldformulier in op onze website www.curaxl.nl of
stuur een e-mail met uw contactgegevens naar aanmelden@curaxl.nl.

Telefonisch
Voor alle regio’s: 088-2872956

Postadres:     Bezoekadres hoofdkantoor:
CURA XL    CURA XL
Postbus 50047    Stationsstraat 20
9400 LA Assen   9401 KX Assen

Kijk op de website van CURA XL voor uw dichtstbijzijnde regiokantoor.

Waarom CURA XL?
Praktisch, betrokken en laagdrempe-
lig. Dat is CURA XL. Geen moeilijke 
procedures of wachttijden, bij ons 
krijg je meteen de ondersteuning die 
jij nodig hebt. 

Iedereen is welkom
Jong of oud, bij ons is iedereen welkom. 
Of je hulpvraag nou simpel of ingewik-
keld is, wij pakken deze op, samen met 
jou. Wij sturen niemand van het kastje 
naar de muur. 

Van alle leefgebieden thuis 
Samen met jou en de mensen om je 
heen zoeken we uit op welke manier we 
je het beste kunnen ondersteunen. Gaat 
het om een enkele vraag of spelen er 
meer zaken? Jij bepaalt samen met je 
begeleider aan welke doelen we gaan 
werken. Of dat nou op het gebied is van 
geld, school, relaties, wonen, of allemaal 
tegelijk. 

Vaste begeleider
Wij werken met vaste begeleiders en 
vinden het belangrijk dat het goed klikt 
tussen jou en je begeleider. Tijdens de 
intake kijken we wie het beste bij jou en 
je hulpvraag past. Met je vaste begelei-
der heb je minstens één keer per week 
contact. 

Altijd in de buurt
Je begeleider is onderdeel van een 
team dat bij jou in de buurt werkt. Het 
team kent hierdoor niet alleen jou en je 
netwerk, maar weet ook wat er in de 
omgeving speelt. Dit zorgt ervoor dat 
we snel kunnen reageren als er iets is. 

Kleinschalig aan de slag 
Bewust werken wij in kleine, lokale 
teams. We vinden het belangrijk dat jij 
precies weet met wie je te maken hebt. 
Bij ons ben je geen nummertje.

Om deze reden zijn onze woonvormen 
ook kleinschalig opgezet. Hier heb je 
alle ruimte om jezelf te ontwikkelen en 
te werken aan je zelfstandigheid. Jij 
staat centraal. 

Multidisciplinair team 
Binnen onze teams werken begeleiders 
die verstand hebben van verschillende 
zaken. Denk hierbij onder andere aan 
psychiatrische problemen, een verstan-
delijke beperking, verslaving en 
huisvesting. Zo sluit onze ondersteu-
ning altijd aan op jouw wensen. 

Samen sterk
Geen enkele hulpvraag is hetzelfde. We 
richten onze ondersteuning zoveel 
mogelijk naar jouw wensen in. Als wij je 
niet direct kunnen helpen schakelen we 
ons netwerk in om te zorgen dat het 
alsnog lukt. 

Arie (33): “CURA XL helpt me met �nanciële zaken en een kamer zoeken.
Met alles eigenlijk. Ik heb nu een kamer en ik ben schuldenvrij.”
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NIET OPGEVEN, NIEMAND OPGEVEN
CURA XL is een ISO/HKZ-gecerti�ceerde zorg- en dienstverlener opgericht door 
professionals met jarenlange ervaring in de zorg- en dienstverlening. Wij bieden zorg 
en ondersteuning aan mensen met een complexe, meervoudige problematiek.
Deze kenmerkt zich vaak door een dubbele diagnose van zowel psychiatrische 
problematiek als een verstandelijke beperking.
Ook is er meestal sprake van gedrags- of verslavingsproblemen. 

Juist voor deze mensen zetten wij een stapje extra, om te voorkomen dat ze tussen 
wal en schip vallen. Wij hebben geen contra-indicaties en werken zoveel mogelijk 
zonder wachtlijsten.
Onze zorg kenmerkt zich door een laagdrempelige en persoonlijke aanpak.
Het motto is dan ook: niet opgeven, niemand opgeven! 

Enthousiaste, multidisciplinaire teams begeleiden de cliënt op de onderstaande 
leefgebieden: 

Praktisch functioneren

Huisvesting

Sociaal functioneren

Financiën

Dagbesteding

Vrijetijdsbesteding

Gezondheid / zelfzorg

CURA XL levert de volgende producten en diensten:

Ambulante begeleiding

Dagbesteding

Hulp bij persoonlijke verzorging

Zorg met verblijf 

Volledig Pakket Thuis

Diverse Trainingen

Invulling van taak- en leerstra�en

Re-integratietrajecten

Educatieve projecten

Visie
Het bieden van zorg- en dienstverlening 
die voor iedereen altijd toegankelijk is. 

Met deze visie in gedachten zijn alle 
processen binnen CURA XL ingericht. 

Hiermee willen wij de zelfregie van onze 
cliënten optimaliseren met een zo groot 
mogelijke kwaliteit van leven. 

Zorg voor de regio door de regio
CURA XL heeft een regionale aanpak met 
landelijke ambities. Passende zorg, 
binnen de regio en achter de voordeur. 
Door te werken met lokaal talent kunnen 
wij optimaal gebruikmaken van het 
natuurlijk aanwezige netwerk. Op deze 
manier kunnen mantelzorgers en 
netwerkpartners gemakkelijk samenwer-
ken met onze medewerkers. 

Diversiteit in kleinschaligheid
CURA XL heeft een divers aanbod aan 
kleinschalige wooninitiatieven. Voor elke 
fase binnen het begeleid wonen zijn er 
bijpassende woonvormen. Zo zijn er 
eenheden met gedeeld sanitair, 
gezamenlijke keuken en groepsruimte en 
zelfstandige satellietwoningen. Doordat 
onze wooninitiatieven kleinschalig zijn is 
er altijd voor iedereen individuele 
aandacht. 

Financiering
De zorg- en dienstverlening van CURA 
XL wordt op verschillende manieren 
ge�nancierd, onder andere door de 
gemeenten, zorgkantoren en het UWV. 
Hiervoor heeft CURA XL diverse 
contracten afgesloten voor het leveren 
van Zorg in Natura (ZIN). Ook �nancie-
ring uit een persoonsgebonden 
budget, subsidies of particuliere 
gelden behoren tot de mogelijkheden. 
Tijdens de intake bekijkt 
onze medewerker welke �nanciering 
mogelijk is en het beste aansluit bij de 
hulpvraag. 


