
Dagbesteding

Door de veranderingen binnen de WMO Eindhoven 
zijn er nogal wat onzekerheden ontstaan en 
krijgen we diverse vragen. Vanuit Archipel 
dagbesteding willen we u daarom informeren 
over de manier waarop wij omgaan met deze 
veranderingen/bezuinigingen.

Dagbesteding Archipel in Eindhoven e.o.
Onze speerpunten zijn: plaats blijven bieden aan 
alle cliënten die een vraag en indicatie hebben 
en daarnaast vasthouden aan onze visie dat we 
proberen zo goed mogelijk aan te sluiten aan de 
vragen en wensen van de cliënten.

Alle nieuwe cliënten met een WMO-indicatie OZL 
dagbesteding bieden wij een plaats aan. Dit geldt 
zowel voor onze locaties in Eindhoven als voor 
onze locaties in Nuenen, Son en Best. Wij hebben 
geen wachtlijsten.

Met elke cliënt (en vertegenwoordiger) wordt een 
weekprogramma samengesteld dat past binnen 
het tarief van de indicatie. Als het tarief niet 
toereikend is, gaan we kijken naar wat wél kan.

Voor de jonge, vitale cliënten met dementie 
(of andere cognitieve problemen) zijn wij onlangs 
dagbehandeling gestart in Best (sporten en 
bewegen) en in Son (taal, geheugentraining op 
niveau en themagesprekken). 

Op basis van vragen van cliënten gaan we een 
aantal (nieuwe) ontwikkelingen inzetten.
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www.archipelzorggroep.nl

Berkenstaete,
Son en Breugel 
Vanaf 7 januari wordt er gestart met het project 
“Archipel in de Buurt”. Medewerkers van 
Berkenstaete organiseren elke maandag in het 
Vestzaktheater in Son verschillende activiteiten. 
Deze zijn bedoeld voor senioren met een WMO- 
beschikking, WLZ- indicatie of voor cliënten die  
op basis van eigen betaling graag bij ons komen. 
We bieden een hele dag aan van 10.00 tot 16.00 uur, 
maar u kunt er ook voor kiezen om één dagdeel 
aan te sluiten (ochtend of middag).

Vanaf 10 januari  gaat de dagbesteding op locatie 
Berkenstaete elke donderdagavond open van  
16.00 tot 19.00 uur. Na het gezamenlijk gebruik 
van de maaltijd wordt er een passend avond- 
programma georganiseerd. Voor meer informatie 
kunt u terecht bij de dagbestedingscoach locatie 
Berkenstaete:

Karen van Woudenberg 
06 8398 6099 of 0499 333051 
karen.van.woudenberg@archipelzorggroep.nl

Eerdbrand,
Waddenzeelaan Woensel
Vanaf december bieden we ook op de zaterdagen 
dagbesteding voor WMO en WLZ cliënten 
gedurende de gebruikelijke tijden van 10.00 tot 
16.00 uur. De invulling van de zaterdagen komt 
tot stand in overleg met de deelnemende cliënten. 
Tevens gaan we dagbesteding aanbieden op de 
donderdagavonden van 16.00 tot 19.00 uur;
hierbij ligt de nadruk op koken en samen tafelen. 

Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij 
de dagbestedingscoaches locatie Eerdbrand: 

Noortje Kox              06 8359 2537
noortje.kox@archipelzorggroep.nl 

Loes Hopman           06 5108 2336
loes.hopman@archipelzorggroep.nl 

Linda Verhoeven     06 2368 2020
linda.verhoeven@archipelzorggroep.nl
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