
biedt ondersteuning en helpt u verder !

Wie kan meekijken met  
het vinden van passende 
zorg voor mijn dochter?

Ik ben het niet eens  
met de beschikking van  

het CIZ, wat nu?

Mijn zoon heeft 
problemen met zijn PGB, 

wat kan ik doen?

Mijn partner dementeert  
en ik red het niet meer  
alleen, wat kan ik doen?

Er zijn zoveel zorg- 
instellingen, hoe maak ik  

een goede keus?



SCOT INFORMEERT, ADVISEERT EN ONDERSTEUNT
U wilt uw leven naar eigen wens blijven inrichten. Daar kunt u 
soms ondersteuning bij gebruiken. Het regelen van passende 
zorg kan erg lastig zijn. Iedere situatie is namelijk anders. Zoveel 
organisaties, zoveel regels, zoveel wegen. Het gevolg kan zijn dat 
u de zorg mist die u graag wilt of die past bij uw zorgvraag. Bij 
SCOT weten we dat maatwerk nodig is en helpen wij u.

ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING
SCOT biedt cliëntondersteuning in alle gemeenten in Twente. In 
de praktijk betekent dit dat we samen antwoorden vinden op uw 
zorgvraag die bij u of uw naaste spelen. In eerste instantie kan 
het gaan over ondersteuning bij het onderzoek en de indicatie
van het ‘Centrum Indicatiestelling Zorg’ (CIZ). Daarnaast kan het 
gaan over welke zorg nodig en gewenst is of wie deze zorg kan 
bieden. Misschien heeft u zelf ideeën over hoe de zorg vorm te 
geven, maar is de praktische invulling nog een vraagstuk. Ook 
bij het opstellen en evalueren van het zorgplan kunt u rekenen 
op de ondersteuning van SCOT.

GRATIS EN ONAFHANKELIJK
In de wet is vastgelegd dat cliëntondersteuning onafhankelijk en 
gratis toegankelijk moet zijn. De kosten van de ondersteuning 
worden gedragen door de overheid. De uitvoering door SCOT is 
echter onafhankelijk van gemeente of zorginstelling.

‘Zorg op maat’ wordt bereikbaar en een stuk 
gemakkelijker, als er iemand is die met u meedenkt.



Mijn zoon woont zelfstandig in een woonproject voor jonge 
mensen met een autisme-spectrum stoornis. Met een  
persoonsgebonden budget kon ik begeleiding en andere zorg 
voor hem inkopen. Maar toen ging het mis, er was geen 
geld meer om de zorgverleners te betalen. Ik werd daar 
heel zenuwachtig van en moest van partij naar partij om alle  
misverstanden op te lossen.

“Fijn dat SCOT orde schept in de wirwar 
van zorgregels.”
Gelukkig kwam ik in contact met de cliëntondersteuner van 
SCOT. Al mijn problemen omtrent de financiën werden op-
gelost, niet alleen vanwege hun kennis van zaken, maar ook 
omdat zij de taal van de bestuurlijke instanties spreken.



Stichting Cliëntondersteuning Twente

Von Bönninghausenstraat 1-A
7622 TS Borne

085 - 4890374  I  info@scotwente.nl  I  www.scotwente.nl

CONTACT
Bel of mail ons gerust met uw vragen. Wij denken met u mee. 
In een persoonlijk gesprek gaan we samen op zoek naar een 
oplossing. U weet het beste wat u nodig heeft, wij weten de weg. 

U kunt ons bellen op 085 - 4890374. U kunt ook een e-mail 
sturen naar info@scotwente.nl. Daarnaast kunt u op de website  
www.scotwente.nl een contactformulier invullen. Wij bellen u dan 
zo spoedig mogelijk terug.


