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Dagbesteding:
ontspannend én
afwisselend
Woont u nog zelfstandig, maar
mist u het contact met mensen? Of
is iedere dag hetzelfde en zoekt u
daarom naar dagbesteding?
Wittenbergzorg biedt u
afwisselende dagbesteding aan.
Samen drinken we gezellig koffie
of thee, gebruiken we een warme
maaltijd, spelen we een
gezelschapsspel of bakken we iets
lekkers.
Kom ik in aanmerking voor
dagbesteding? Hoe ziet zo’n
dagindeling eruit? Zorgt
Wittenbergzorg ook voor vervoer?
Deze brochure geeft u
antwoorden!

Dagindeling
Hoe verloopt een dag bij de
dagbesteding? U bent van
maandag tot en met vrijdag
welkom vanaf half tien ‘s morgens
in Haaften. Dan staat onze
activiteitenbegeleider samen met
één van haar collega’s op u te

wachten. Samen maken we er een
gezellige, actieve dag van.
Het dagprogramma:
•

•

•

Om tien uur drinken we
een kop koffie of thee in
De Gastenhof. Samen
bespreken we het laatste
nieuws
Rond de middag eten we
een ambachtelijk bereide
warme maaltijd. Daarna
kunt u even rusten als u
dat wilt.
De rest van de dag kunt u
deelnemen aan
verschillende activiteiten:
een gezelschapsspel of
bingo, een
geheugentraining, iets
moois knutselen, wat
lekkers bakken of met
elkaar bewegen. Natuurlijk
staan we ook open voor
uw ideeën voor een leuke
activiteit.
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Vervoer
Indien u vanuit uw indicatie recht
heeft op vervoer, is Wittenbergzorg
hiervoor verantwoordelijk.
Natuurlijk mag u ook gewoon met
eigen vervoer komen.
Let op: u bent zelf of uw
mantelzorger is verantwoordelijk
voor het meegeven van de sleutel,
medicijnen, een handtas et cetera.
Wittenbergzorg is uitsluitend
verantwoordelijk voor het vervoer.

Doel
Dagbesteding brengt niet alleen
afwisseling in uw leven. Het draagt
ook bij aan uw eigen welzijn.
Daarnaast is het prettig voor uw
omgeving. Uw mantelzorger
(man/vrouw/familie) heeft ruimte
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voor andere dingen en hoeft u een
dag niet te ondersteunen. U blijft in
beweging, onderhoudt sociale
contacten en traint uw geheugen.

Indicatie
Dagbesteding wordt, afhankelijk
van uw indicatie, vergoed vanuit
de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) of Wet
langdurige zorg (Wlz). U kunt een
aanvraag doen via het Wmo-loket
van uw gemeente of via het
Centrum Indicatiestelling Zorg
(CIZ). Het is tevens mogelijk, als u
nog thuiswonend bent, om met of
zonder indicatie particulier enkele
dagdelen dagbesteding (extra) af
te nemen.
Ons Zorg Advies Punt helpt u
graag verder.

Over Wittenbergzorg
Mensen en wensen verschillen als
het om wonen en zorg gaat.
Wittenbergzorg helpt, bij u thuis of
op onze locatie in Haaften. Wij
werken met professionals die hun
vak verstaan. Onze zorg is
persoonlijk en van hoge kwaliteit,
met aandacht voor u als individu.
In deze brochure en op onze
website krijgt u een indruk van de
sfeer binnen Wittenbergzorg en de
mogelijkheden die wij in huis
hebben.

Bij Wittenbergzorg kunt u terecht
voor:
• Zorg aan huis
• Dagbesteding
• Verzorgd wonen
• Verpleeghuiszorg
• Huishoudelijke
ondersteuning
• Logeeropvang
• Tafeltje dekje
• Activiteiten voor ouderen

Contact
Wilt u direct contact met een
medewerker van Wittenbergzorg
over uw situatie? Meer informatie
over dagbesteding? Of wilt u graag
een rondleiding in De Wittenberg?
Neem contact op met ons Zorg
Advies Punt via 0418 – 59 49 00 of
zorgadviespunt@wittenbergzorg.nl
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Klachten
Als u over onze zorg- en/of
dienstverlening of organisatie niet
tevreden bent, dan moet u er
beslist niet mee blijven rondlopen.
Zeg het ons gerust, dan kunnen
we er – zo mogelijk – iets aan
doen. Vaak is het voldoende om bij
de contactpersoon uw onvrede te
melden. Begrip voor elkaars
uitgangspunt en werkwijze kan een
positieve invloed hebben op de
ondersteuning die geboden wordt.
U mag van ons dan ook een
luisterend oor verwachten en
overleg over een mogelijke
oplossing van het probleem, hoe
klein ook.
Wij hebben een klachtenregeling
voor cliënten. Deze is te vinden op
www.wittenbergzorg.nl of in een
folder. Daarin staat wie de
klachtenfunctionaris is. Als u wilt,
kunt u deze regeling op papier
krijgen.
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Uw waardering voor onze zorg
kunt u aangeven op:
www.zorgkaartnederland.nl

Heeft u nog vragen?
Mail naar:
info@wittenbergzorg.nl

Januari 2020
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Onze identiteit
Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit.
Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat
wij zorg bieden aan iedereen. We verlenen zorg met
respect voor onze naaste, ongeacht zijn of haar
achtergrond of levensovertuiging.

Contact Wittenbergzorg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
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Telefoon:

(0418) 59 49 00

E-mailadres:
Website:

info@wittenbergzorg.nl
www.wittenbergzorg.nl

