2022
Portfolio WMO Begeleiding

Gemeenten de Wolden, Hoogeveen,
Staphorst en Meppel
16-5-2022

Voorwoord

In opdracht van de gemeenten De Wolden, Hoogeveen, Staphorst en Meppel is dit portfolio van
zorgaanbieders WMO begeleiding opgesteld. Het is bedoeld om eenvoudig inzicht te geven in de
contactgegevens, de producten en de zorginhoud van de gecontracteerde zorgaanbieders. In
samenwerking met de zorgaanbieders is de informatie vastgelegd en vervolgens gebundeld in dit
overzicht. Vanwege de open house procedure zal dit een document voortdurend worden aangepast.
Team contractmanagement

Naam

Annet Wortelboer

Adres

Moleneinde 14

Postcode + Plaats

7981 AK Diever

Telefoon

06-21656731

Email

info@aanzetorganizing.nl
www.aanzetorganizing.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiding bij opruimen van spullen in huis en/of administratie

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Een praktische coach biedt begeleiding bij het maken van keuzes over spullen, documenten en tijd. Door het
aanbrengen van structuur kan in een huishouden en administratie meer rust, ruimte en overzicht worden gecreëerd.

Naam

ABC de Cirkel

Adres

Koningin Wilhelminastraat 1A

Postcode + Plaats

8121 AW Olst

Telefoon

0570-769125

Email

info@abcdecirkel.nl

Website

www.abcdecirkel.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

producten:
DitGecontracteerd
tekstvak wordtvoor
doordede
gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)
☐Midden (02A03)
☐Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiden van volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel, Autisme en/of Psychosociale problematiek die een
hulpvraag hebben. We bieden ambulante begeleiding, (arbeidsmatige) dagbesteding en re-integratie.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
ABC de Cirkel staat bekend vanwege de korte lijnen, snelle handelen en het heel erg ‘op maat’ werken. De hulpvraag
kan te maken hebben met werk, eigen huishouden, omgang met vrienden en familie, financiën en administratie, het
vinden van een zinvolle dagbesteding en nog veel meer. Per persoon bekijken we samen de hulpvraag en bieden een
programma dat past bij de vraag. Wanneer de vraag verandert, verandert het aanbod van ABC de Cirkel eenvoudig
mee. Zo ondersteunen we daar waar het nodig is.
We hebben 4 trainingslocaties: Lunchroom IJZenSO in Deventer, Houtwerkplaats ‘de Loods’ in Olst. In Olst en Twello zit
een trainingslocatie met een heel breed (arbeidsmatig) aanbod, maar ook creatief.
Binnen ABC de Cirkel gaan we uit van talenten, mogelijkheden en kansen. We werken met een gekwalificeerd en
enthousiast team van een kleine 15 medewerkers, bestaande uit activiteitenbegeleiders, ambulant werkers en
trajectbegeleiders werk met veel kennis en ervaring.
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Naam

De Boshoeve Activeringscentrum

Adres

Schuineslootweg 140

Postcode + Plaats

7777ST Schuinesloot

Telefoon

0611277918

Email

info@deboshoeveactiveringscentrum.nl
www.deboshoeveactiveringscentrum.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☐Midden
☐Zwaar

☒Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Boshoeve richt zich op activering en ontwikkeling van mensen met uiteenlopende problematieken
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De missie van de Boshoeve is bondig samengevat in het motto ‘activering en activiteiten’. De Boshoeve biedt
mogelijkheden tot een breed scala aan activiteiten en biedt een stimulerende omgeving om zelf actief te worden.
Vanuit deze basis willen wij deelnemers de mogelijkheid bieden om zich te kunnen ontwikkelen en ontdekken waar zijn
of haar vaardigheden liggen. De aandacht gaat vooral uit naar sociale- en emotionele vaardigheden en
werknemersvaardigheden.
Deelnemers worden begeleid en daarmee op een positieve manier uitgenodigd zichzelf te ontwikkelen. Op deze
manier willen wij deelnemers de ruimte geven om te ontdekken en te onderzoeken wat realistische doelstellingen zijn
op het gebied van arbeid en alles wat daarbij komt kijken. Dit doen wij vanuit een begeleidingsstijl die gebaseerd is op
vertrouwen en rust. Ieder mens heeft kwaliteiten en wil daar graag iets mee doen. Bezig zijn – in welke vorm dan ook –
geeft zin aan het leven. De meeste mensen kunnen daar zelf vorm aan geven. Bij anderen is ondersteuning of stimulans
zeer welkom. Die hulp biedt de Boshoeve op een professionele en resultaat gerichte manier. Dit betekent in de praktijk
dat er wordt begeleid op basis van een plan. Dit plan wordt samen met de deelnemer opgesteld en waar nodig
onderweg bijgesteld. Ieder mens heeft immers bewegingsvrijheid nodig. Er wordt uitgegaan van de eigen unieke kracht
en specifieke mogelijkheden van de deelnemer. Wij vinden het belangrijk dat de deelnemer gezien wordt zoals hij of zij
werkelijk is en hier de begeleiding op kunnen afstemmen.

Naam

Rania Albeno-Jabrah

Adres

Hemerkenstraat 39

Postcode + Plaats

8022BT Zwolle

Telefoon

06-19367366

Email

g.albeno@hotmail.com

Website
Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Vergunninghouders, statushouders, nieuwkomers,
mensen met andere achtergrond, nieuwe
Nederlanders ( verschillende culturen)

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiding en dagbesteding voor iedereen die het nodig heeft. Nieuwkomers, vergunninghouders, mensen met een
andere achtergrond helpen om een beter , gezonder en fijne leven te hebben in Nederland
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Graag bieden we het beste soort hulp die past bij mensen met een andere achtergrond/cultuur. Wetend hoe we het
beste met dit specifieke groep kunnen omgaan willen we een luisterend oor en een helpend hand zijn. We willen een
plek zijn waar ze met gerust hart komen. Omdat we cultuur sensitief zijn en ervaring hebben met verschillende
onderwerpen die belangrijk zijn voor die groep om gezond en fijn in Nederland te kunnen leven kunt u erop rekenen
dat we ons best doen om de juiste begeleiding en tijd te bieden.

Naam

Allerlei dingen & dagbesteding

Adres

Dorpsstraat 40

Postcode + Plaats

7971 CS Havelte

Telefoon

06-37446763
0521-852743

Email

info@allerlei-havelte.nl
www.allerlei-havelte.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
autisme

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☐Midden
☐Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Zinvolle, laagdrempelige kleinschalige dagbesteding d.m.v. een combinatie van een kringloopwinkel, boetiek,
naaiatelier en werkplaats middenin het centrum van een dorp.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Allerlei is een organisatie gespecialiseerd in dagbesteding voor mensen met een licht tot matig
verstandelijke beperking en/ of een psychische of psychiatrische aandoening.
Als professionele begeleiders bieden wij zinvolle, laagdrempelige en passende bezigheden aan individuele
deelnemers of in groepsverband. D.m.v. een combinatie van een kringloopwinkel, boetiek en naaiatelier
zullen onze cliënten in aanraking komen met een veelzijdig aanbod van activiteiten. Onze missie is dat we
een brug willen slaan tussen de samenleving en onze doelgroep die anders veelal tussen wal en schip valt. In
tegenstelling tot de meeste “zorgboerderijen” staat het pand in het centrum van de samenleving en niet aan

Naam

Allerzorg

Adres

Pompmolenlaan 10a

Postcode
+ Plaats

3447 GK Woerden

Telefoon

0348 416834

Email

zorgcontractering@allerzorg.nl

Website

www.allerzorg.nl

de rand.

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking

☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
kwetsbare zwangeren en (jonge) moeders

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden

(02A03)

☒Midden

(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Bij Allerzorg geven we zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden geven

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Naam

Beeldend Perspectief (Aly Fieten)

Adres

Eggeweg 56

Postcode +
Plaats

7958 PM Koekange

Telefoon

06-29732397

Email

info@beeldendperspectief.nl

Website

www.beeldendperspectief.nl

Het leveren van zorg zoals wij dat aan onze naasten zouden geven, dát is de visie van Allerzorg. Deze visie is
het fundament van alle specialismen binnen onze organisatie: van wijkverpleging tot huishoudelijke hulp,
van palliatieve zorg tot begeleiding. We zien de cliënt als onze naaste: gelijkwaardig, autonoom en uniek.
Onze aanpak is gericht op empowerment. We versterken de eigen kracht en regie van de cliënt en diens
systeem. Ons streven is dat de cliënt zich veilig en gewaardeerd voelt en dat hij regie over zijn leven heeft,
zoveel als mogelijk in zijn situatie. Dat betekent dat wij de cliënt zoveel mogelijk zijn eigen proces laten
regisseren – van intake tot afscheid.

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☐Midden (02A03)
☐Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Als creatief beeldend therapeut begeleid ik mannen, vrouwen en jongvolwassenen met psychische klachten door
middel van het aanbieden en werken met creatieve materialen. Creativiteit is een toegankelijk middel om op andere
manier, zonder veel te praten, om te gaan met problemen of tegenslagen in je leven.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
In mijn praktijk gaat je bezig met creatieve materialen. Het werken met klei, verf, foto’s en met veel meer materialen,
is ontspannend. Het creëren van een ‘beeld’ en er over praten geeft inzicht en steun. Op een laagdrempelige, veilige
manier ontdekken wat je al kan en wat je nog meer zou kunnen ontwikkelen. Kwaliteiten van de zorgaanbieder zijn:
een vertrouwensband opbouwen met de cliënt, met aandacht er zijn en goed kunnen luisteren, transparantie, eerlijk
zijn, professionaliteit, gericht de juiste hulp bieden bij wat iemand nodig heeft.

Naam

Alydia Schonewille

Adres

Woldstraat 23

Postcode + Plaats

7941LE Meppel

Telefoon

06 44 838 443

Email

info@alydia.nl
www.alydia.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:

Dit tekstvak
wordt
door de gemeente gevuld
met de
producten waar deOverige
aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding
Individueel
Begeleiding
Groep
☒Licht
☒Midden

(02A22)
(02A03)

☒Licht
☒Midden

(07A11)
(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Vanuit een ervaringsgerichte hier-en-nu- benadering biedt Alydia een waardevolle begeleiding van volwassenen en
kinderen met psycho- sociale problemen
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De begeleiding van Alydia is er vooral op gericht bij de cliënt een gericht proces op gang te brengen, dat leidt tot
ontwikkeling, verandering en/of acceptatie. Wij gaan uit van de vraag van de cliënt en kunnen hulp bieden bij:
• Ander omgaan met tegenslagen in het leven
• Sociale vaardigheden aanleren
• Trainingen, waaronder mindfulness trainingen
• Individuele gesprekken om de mogelijkheden na te gaan op het gebied van leren en/of werken en
de vrijetijdbesteding
• Dagelijkse huishoudelijke taken

Van klacht naar kracht

Naam

Ambiq

Adres

Sabina Klinkhamerweg 21

Postcode + Plaats

7555 SK Hengelo

Telefoon

088 7776000

Email

info@ambiq.nl

Website

www.ambiq.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)
☐Midden (02A03)
☐Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☒ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Ambiq is de expert in elke vorm van behandeling en ondersteuning voor mensen met een LVB met bijkomende
problematiek.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Specialist op het gebied van LVB.
Consult en advies voor professionals. Wij bieden preventie, diagnostiek, behandeling, voorlichting, consultatie, advies
en deskundigheidsbevordering.
Expertthema’s: trauma, hechting agressie en seksualiteit.
Mogelijkheid tot specialistisch onderzoek naar seksuele problemen, trauma inclusief gezinsonderzoek/taxatie
Specialistische behandeling waaronder EMDR, Cognitieve Gedragstherapie, Muziektherapie, Beeldende Therapie,
Psychomotorische Therapie, Systeemtherapie, Video Interactie Begeleiding, IOG, LOG, baby-IOG, MDFT, Behandeling
met verblijf, Zelfstandigheidstraining, Wonen voor volwassenen incl. dagbesteding, Opleidingscentrum.

Naam

Andersom Thuisbegeleiding

Adres

Noorderstaete 24

Postcode +
Plaats

9402 XB Assen

Telefoon

0592-715390

Email

info@andersomthuisbegeleiding.nl

Website

www.andersomthuisbegeleiding.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☐Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

Dit wordt gevuld door de gemeente

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
AndersOm Thuisbegeleiding richt zich op het thuis begeleiden van mensen die vaak als gevolg van een opeenstapeling
van problemen de grip op hun leven kwijt zijn.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

-

AndersOm Thuisbegeleiding biedt begeleiding op verschillende terreinen zoals;
opvoedingsondersteuning, problemen bij acceptatie van handicap/ziekte, Integratie, Participatie, verslavingsproblematiek,
psychiatrisch ziektebeeld, verstandelijke beperking, sociale redzaamheid, financiële problematiek, huiselijk geweld en
werkloosheid.
AndersOm Thuisbegeleiding is betrokken, laagdrempelig en dichtbij. Wij werken resultaatgericht en oplossingsgericht en
hechten veel waarde aan kwaliteit. Door goed te luisteren en methodisch te werken, sluiten wij zoveel mogelijk aan bij de
mogelijkheden van cliënten.
AndersOm Thuisbegeleiding helpt cliënten om de problemen te inventariseren. Vaak is hij/zij zelf het beste in staat om
aan te geven wat er verbeterd moet worden. Samen wordt er met de cliënt en het systeem een begeleidingsplan
gemaakt om aan gewenste veranderingen te werken. We gaan daarbij vooral uit van wat de cliënt wél kan.
* AndersOm heeft een strategische alliantie met Interpsy en PsyQ waardoor tijdbesparende/ flankerende begeleiding
en behandeling geboden kan worden en zijn er korte lijnen.
* Er zijn geen wachtlijsten voor begeleiding, advisering, diagnostiek en behandeling. Onnodig wachten op diagnostiek
en/of IQ meting wordt daarmee voorkomen en hulp is snel.
*Empowerment en eigen kracht is vanaf het begin de belangrijkste leidraad in de cliënt benadering de visie van Machteld
Huber “De positieve gezondheidszorg “ is leidend. Daarnaast participeert ATB actief in de “nieuwe GGZ”
“De oude GGZ spreekt de taal van de beperkingen, in de nieuwe psychiatrie gaat het om de mogelijkheden.”

Naam

AngelaZorg&Begeleiding

Adres

Saturnus 23

Postcode + Plaats

7904GA Hoogeveen

Telefoon

0622627248

Email

angelazorgenbegeleiding@outlook.com

Website
Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
(tijdelijke) Individuele begeleiding, verzorging & verpleging

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Client gericht, ik sta naast de client en samen onderzoeken we wat client nodig heeft om tot de gewenste resultaten te
komen.
Brede ervaring in verschillende vormen van zorg, begeleiding en diverse problematiek
Oplossingsgericht en doeltreffend

Naam

Aubisque BV

Adres

Den Hulst 48b

Postcode + Plaats

7711GP Nieuwleusen

Telefoon

0529-744060

Email

administratie@aubisque.nl
Aubisque.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk ex
gedetineerden…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

producten:
DitGecontracteerd
tekstvak wordtvoor
doordede
gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Aubisque is gespecialiseerd in de sociale ondersteuning en integrale aanpak van zorgafhankelijke cliënten

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Iedereen wil op zijn eigen manier een betekenis vol bestaan. Je leven inrichten zoals jijzelf wilt. Helaas lukt dat niet
altijd. Dat wordt veroorzaakt door allerlei belemmeringen of problemen. Dit kan maken dat je je grip verliest over je
leven en je gezin, je je buitengesloten voelt, dat je het gevoel hebt dat je anders bent of dat je er alleen voor staat. De
medewerkers van Aubisque kunnen je ondersteunen in het weer oppakken en invullen van je leven zoals jij dat graag
zou zien en waarbij jij je goed voelt. We sluiten aan bij jouw leefwereld. Wat zou jij willen? Hoe wil je ondersteund
worden, welke vorm van begeleiding past het beste bij jou? Wat is er nodig om meer grip te krijgen op je leven en om
terugval te voorkomen? We zijn niet van het pamperen, maar van het vergroten van het inzicht in je eigen
mogelijkheden. Wie uit je eigen omgeving zou je daarbij kunnen helpen. Daarmee ga je aan de slag en wij bieden
daarbij ondersteuning en begeleiding. Waar anderen de strijd staken, zet Aubisque door!
De client staat bij ons centraal. We werken samen met andere organisaties ten behoeve van de client. We hebben een
integrale benadering. Zelfredzaamheid staat voorop.

Naam

Basis & Eenheid

Adres

Postbus 72

Postcode + Plaats

8330AB Steenwijk

Telefoon

085-0707090
christian@basis-en-eenehdi.nl
ivonne@basis-en-eenheid.nl
administratie@basis-en-eenheid.nl

Email

Website

https://basis-en-eenheid.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Niet omdat ze niet willen maar omdat het nu niet
kan. Multi Problem problematiek.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
☒Licht wordt
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden

(02A03)

☐Midden

(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij, van Basis & Eenheid, zijn vooral gespecialiseerd in casussen met Multi Problem problematiek waarbij er direct
gehandeld (Hands-on mentaliteit) dient te worden, wij werken samen met de cliënt en betrokken om gezamenlijk tot
de kern te komen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Basis & Eenheid is een kleine organisatie en wij staan voor:
- Innovatie op ambulante individuele begeleiding;
- No nonsens – gewoon doen mentaliteit;
- Out of the box denken en handelen;
- Het vertrouwen tussen cliënt en medewerker moet er zijn;
- Eerlijkheid, openheid en verantwoordelijkheid naar cliënt en opdrachtgever;
- Samenwerken met andere hulpverleners in casussen;
- Korte lijnen creëren en behouden met cliënt, andere hulpverleners en opdrachtgever;
- Samenwerking met gelijkgestemden.

Naam

Beter Thuis Wonen

Adres

Kortewijkstraat 81

Postcode + Plaats

7906 BS Hoogeveen

Telefoon

0528-341162

Email

info@beter-thuis-wonen.nl
www.beter-thuis-wonen.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking

☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de
☐Respijtzorg
(04A01)
gecontracteerd.
☒Midden (02A03)
☐Midden
(07A12)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld
☒Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Beter Thuis Wonen denkt niet in doelgroepen. Door de verschillende expertises die aanwezig zijn in een team zijn
verschillende doelgroepen te voorzien van de best passende begeleiding. Beter Thuis Wonen biedt op dit moment
begeleiding aan zowel jonge gezinnen als jongeren en ouderen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Beter Thuis Wonen biedt binnen de WMO Huishoudelijke Ondersteuning, individuele begeleiding en Persoonlijke
Verzorging. Iedere cliënt wordt bezocht voor een intake en zal een vaste medewerker ontvangen. Wij werken met
vaste aanspreekpunten en korte communicatie lijnen. De zorgverlening vindt integraal plaats waardoor wij het aantal
verschillende gezichten voor de cliënt kunnen beperken. Binnen onze organisatie is veel expertise aanwezig, ook
binnen de V&V.

Naam

BiOns B.V.

Adres

Watermolen 92

Postcode + Plaats

7461 AZ Rijssen

Telefoon

085-8500163

Email

info@bions.nl
www.bions.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
☒Licht wordt
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☒Respijtzorg
(04A01)
☒Midden

(02A03)

☐Midden

(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
BiOns begeleid cliënten met allerlei soorten problematiek, de doelgroep betreft jong volwassen, volwassenen en
ouderen met uiteenlopende problematiek zoals bijvoorbeeld psychosociale problematiek, verslaving, verstandelijke
beperking, gedragsproblemen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
BiOns B.V. kenmerkt zich door laagdrempelig, flexibel, clientgericht te werken. Hiertoe zijn de kernwaarden respect,
gelijkwaardigheid, vertrouwen van essentieel belang in het contact met onze cliënten. BiOns heeft de beschikking over
een eigen psycholoog die de ambulante begeleiders inhoudelijk ondersteund op basis van het samen met de client
overeengekomen persoonlijke plan. Het persoonlijke plan wordt opgesteld volgens de zelfredzaamheidsmatrix. Een
risico inventarisatie maakt onderdeel uit van dit persoonlijke plan. Wij evalueren onze cliënten minimaal ieder half jaar,
los van de looptijd van de afgegeven beschikking. BiOns B.V. is ISO 9001 gecertificeerd en bekend met het Drents
Kwaliteitskader.

Naam

Care-Point

Adres

Bloemstraat 1

Postcode + Plaats

8376HJ Ossenzijl

Telefoon

0615268340

Email

info@care-point.nl
www.care-point.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Care-Point biedt ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problematiek en/of
een verstandelijke beperking, Hierbij kunt u denken aan angsten, autisme, stemmingsstoornissen, ADHD, borderline, in
alle levensfasen en op alle levensgebieden.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Maatwerk staat centraal binnen Care-Point. Doordat Care-point een kleine organisatie is maakt dit het persoonlijk en
laagdrempelig. We gaan altijd uit van iemands eigen kracht en niet van zijn of haar tekortkomingen. Het stimuleren van
de zelfstandigheid en behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk. De klant houdt zelf de regie,
samen wordt gezocht naar oplossingen die passend zijn bij de situatie. Hierin is een open communicatie en
betrouwbaarheid belangrijk! Bij Care-Point zijn we er van overtuigt dat een juiste balans noodzakelijk is om goed in je vel
te zitten en stimuleert een zinvolle vrije tijd invulling. Sport en spel heeft een positieve uitwerking op lichaam en geest.

•
•
•
•

een respectvolle en persoonlijke benadering;
de vraag van de cliënt staat centraal;
betrouwbaarheid en een open communicatie zijn erg belangrijk;
we werken oplossing- en systeemgericht.

Care-Point is een jonge, dynamische en snel groeiende organisatie van goed opgeleide professionals, welke veel waarde
hechten aan kwaliteit en betrouwbaarheid. Door het Kiwa Kwaliteitssysteem wordt de continuïteit van het verbeterproces
gewaarborgd. We vinden het belangrijk dat de juiste begeleider(s) aan de klant gekoppeld wordt, waardoor er op een
passend tempo bereikt kan worden wat er binnen de mogelijkheden ligt.Het stimuleren van de zelfstandigheid en
behouden en/of aanleren van vaardigheden vinden we belangrijk.

Naam
Adres

Postcode + Plaats

Carinova
Sint Jozefplein 1
7415 EH Deventer
postadres : Postbus 678, 7400 AR
Deventer.

Telefoon

0900-8662

Email

info@carinova.nl

Website

www.carinova.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

☒Zwaar
(02A05)
☐Zwaar
(07A13)
Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Carinova is een brede, vernieuwende zorgorganisatie met een sterke, lokale verankering waarbij de eigen mogelijkheden,
verantwoordelijkheden en zelfregie van de cliënt centraal staan.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Carinova heeft een breed pallet aan dienst zorg/ hulpverlening.
• Verzorging en Verpleging
• Technisch verpleegkundig team
• Begeleiding
• Mantelzorgondersteuning
• Huishoudelijk hulp
• En het Servicepakket

Naam

Cement Meppel

Adres

Scherpemaat 3

Postcode + Plaats

7942 JV Meppel

Telefoon

06 29060991

Email

info@cementmeppel.nl

Website

www.cementmeppel.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
vroegtijdige schoolverlaters, langdurige werklozen
en mensen die een zetje nodig hebben

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Cement is een maatschappelijke onderneming die zich richt op jongeren en (jong)volwassenen die naast de
arbeidsmarkt staan. Daarnaast richten we ons op organisatoren van evenementen en festivals die serieus werk willen
maken van sociale duurzaamheid. Deze partijen stevig verbinden is onze bijdrage aan een sociaal duurzame
samenleving

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Binnen ons bedrijf kunnen we klanten begeleiden in het werken aan hun doelen, het (opnieuw) vinden van voldoening
en lol in werken en het ontwikkelen van meer eigenwaarde. Cement is juist in die zaken sterk. We gebruiken de Stibco
Mediërend leren methode als uitgangspunt bij onze begeleiding. Daarbij kijken we goed naar de doelen waar de klant
aan wil werken en delen we deze op in haalbare tussendoelen.
Cement biedt diverse mogelijkheden tot het leren van vaardigheden. Zowel op technisch, administratief,
dienstverlenend als logistiek vlak. We werken samen met divers non profit organisatie binnen de evenementen
branche. Naast onze Coaching & Dagbesteding BV hebben we ook een Event Support BV. Klanten kunnen indien de
stap gezet kan worden daar meedraaien in ‘echt’ werk. Een unieke combinatie die groei mogelijk maakt en trots en
betrokkenheid vergroot.

MEER INFO OP: WWW.CEMENTMEPPEL.NL

Naam

Christelijke zorgboerderij Elah

Adres

Puntweg 9

Postcode + Plaats

7715 PK in Punthorst

Telefoon

0529-484199

Email

info@elah.nu

Website

www.elah.nu

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☒Midden
☒Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Beschermd wonen (GGZC, WLZ indicatie) en Dagbesteding in: Haardhouthandel, moestuin, tuin en Boek & Kado winkel
in het dorp Nieuwleusen.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Elah helpt mensen met een psychiatrische aandoening, ex-verslaafden en LVB hun eigen kracht te hervinden, een
betekenisvol leven op te bouwen en zover dat mogelijk is deel te nemen aan de maatschappij. Elah heeft een
christelijke identiteit. Elah streeft ernaar om er te zijn, mét en voor de behoeftige ander die aangewezen is op
professionele hulp en steun.
Elah, Huis van Hoop en Herstel
Huis: Dit vertaalt zich naar het feit dat Elah een Huis wil zijn en een plek wil bieden aan mensen die dit nodig hebben
en hiernaar verlangen.
Hoop komt terug in onze benadering van de deelnemers. Voor een ieder is er hoop en dit willen we ook zichtbaar
maken door niemand daarvan op voorhand uit te sluiten, wetende dat Jezus ons hoop geeft op een nieuwe toekomst
en nieuw leven
Herstel is waar we naar streven. Herstel kan betekenen dat iemand teruggaat naar familie of weer een eigen huis krijgt
en daar een bestaan opbouwt. Herstel kan voor een ander betekenen dat men zijn plek definitief vindt bij Elah. Hierbij
houden we blijvend voor ogen wat de ontwikkelingsmogelijkheden van die persoon zijn. We willen graag zorg 'op maat'
leveren: díe hulp geven die past bij de nood en het karakter van de deelnemer. De begeleiding is afgestemd op het
leefritme van de ander.

Naam

Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau

Adres

Capellastraat 3

Postcode + Plaats

9742 LJ Groningen

Telefoon

050-318 43 71

Email

info@cmzorg.nl

Website

www.cmzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk:
vluchtelingen en migranten.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
☒Licht wordt
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☐Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen
met een migratieachtergrond.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Het Cultureel Maatschappelijk Zorgbureau biedt begeleiding en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen
en heeft een team van 20 verschillende nationaliteiten waarbij het team met elkaar meer dan 16 verschillende talen
spreekt. Hierdoor kunnen we in de meeste gevallen goed aansluiten bij cliënten met een migratieachtergrond en een
goede culturele vertaling maken naar de Nederlandse samenleving. De verschillende talen zijn: Nederlands, Turks,
Arabisch, Tigrinya (Eritrees), Maleis(Moluks), Spaans, Papiamento (Antilliaans), Armeens, Koerdisch, Perzisch, Dari
(Afghaans), Berbers, Somalisch, Bosnisch, Frans en Engels
Wij bieden: ambulante begeleiding aan volwassenen en aan jeugd, opvoedondersteuning, ouderschap bij scheiding en
behandeling aan zowel jeugd als volwassenen. De meeste van onze ambulant begeleiders zijn SKJ geregistreerd en wij
werken volgens de methodiek Signs of Safety.

Naam

Claudia Baldwin Happy Horse Coaching
Farm

Adres

Meeuwenweg 9

Postcode + Plaats

7921 XA Zuidwolde

Telefoon

06-41398534

Email

claudia.baldwin@ziggo.nl

Website

www.happyhorsecoachingfarm.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☒Licht
(07A11)
☐Respijtzorg (04A01)
Dit ☐Midden
tekstvak wordt
door
de
gemeente
gevuld
met
de
producten
waar
de
voor is gecontracteerd.
(02A03)
☐Midden
(07A12)
☒aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☐Zwaar
(02A05)
☐Zwaar
(07A13)
Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Happy Horse Coaching Farm richt zich op begeleiding en coaching van mensen van alle leeftijden waarbij de coach haar dieren
Dit wordt gevuld door de gemeente
(paarden, pony’s en honden) inzet voor assistentie
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Happy Horse Coaching Farm is gevestigd in het buurtschap Fort bij Zuidwolde (De Wolden). De meeste mensen die voor het eerst
op deze locatie komen ervaren meteen een serene rust die de combinatie van erf, dieren en de faciliteiten uitstralen. Eigenaresse
en coach Claudia Baldwin begeleid mensen van alle leeftijden met o.a. psychische klachten. Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden aan
het stellen en behalen van doelen, aan mogelijkheden om weer meer te kunnen participeren in de samenleving, aan zelfstandig
leren functioneren, leren grenzen stellen, meer zelfverzekerd worden, leren omgaan met angsten, terugwinnen van een positief
zelfbeeld, etc.
De dieren, voornamelijk paarden en pony’s op wens ook de honden, helpen Claudia hierbij.
Affiniteit of ervaring met paarden is geen vereiste! Juist als de cliënt er blanco instapt kan Claudia in samenwerking met haar
paarden veel informatie vergaren en diep zittende blokkaden opsporen. Zelfs als de cliënt angstig is of bang voor paarden hoeft dat
geen belemmering voor coaching met paarden te zijn, de coach zorgt er dan voor dat de dieren niet direct bij de cliënt kunnen
komen. Er wordt vanaf de grond gecoacht, de cliënt hoeft dus niet op het paard te gaan zitten! (tenzij nadrukkelijk gewenst)
Omdat paarden niet oordelen maar puur en zuiver handelen kunnen mensen zich vaak makkelijker openen naar een paard of pony
toe dan in een andere setting. Juist als mensen keer op keer vastlopen in gesprekken of andere therapievormen kan een interventie
paarden coaching een uitkomst zijn. Als de cliënt dan een aantal keren door Claudia en haar paarden is gecoacht kan de
therapieresistentie verdwijnen en is de cliënt weer in staat om door te gaan met andere vereiste therapieën.

Naam

Stichting Community Support

Adres

Laan Corpus den Hoorn 108

Postcode + Plaats

9728 JR Groningen

Telefoon

050-3117272

Email

info@communitysupport.nl

Website

www.communitysupport.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Praktische begeleiding op maat volgens de methode Community Support, op de plek waar het nodig is en het
moment waarop het nodig is waarbij steeds het uitgangspunt is: doen wat nodig is.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
•
•
•

•

•
•

De methodiek Community Support is bewezen effectief, zie de databank van Movisie.
Klanten het vertrouwen in hun eigen kunnen weer terug geven, het vergroten van vaardigheden en het
verbeteren van sociale netwerken.
Transparantie: écht naast de klant staan. We werken met een digitaal klantvolgsysteem waarmee de klant
volledige toegang heeft tot zijn dossier en hiermee ook volledige zeggenschap over de coaching. Doordat ook
anderen uit het netwerk van de klant toegang kunnen krijgen tot het systeem is integrale samenwerking
tussen de klant en hun informele en formele netwerk mogelijk.
Deskundige professionals. Coaches zijn minimaal HBO opgeleid en gecertificeerd in het werken volgens de
methodiek Community Support en geregistreerd in de betreffende beroepsregisters. De coaches worden
aangestuurd door een supervisor. Een supervisor is een gedragswetenschapper met enkele jaren werkervaring
in het werken volgens de methodiek Community Support.
Goede samenwerking met behandelaars van diverse instellingen en andere organisaties.
Snelheid van werken. Bij aanmelding van een nieuwe klant wordt er dezelfde dag contact gezocht om binnen
een week een afspraak voor een intake te maken. Daarbij is Stichting Community Support een platte
organisatie, waardoor de korte lijnen geborgd zijn.

Naam

Coöperatie Boer en Zorg

Adres

Agro Businesspark 42

Postcode + Plaats

6708 PW Wageningen

Telefoon

(0317) 479 740

Email

info@boerenzorg.nl

Website

www.cooperatieboerenzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
kinderen, jongeren en jongvolwassene

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de☒Respijtzorg
(04A01)
☒Midden

(02A03)

☒Midden

(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Informeren en het uitwisselen van kennis en informatie
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. Deze bieden kleinschalige zorg in
het groen en worden erkend als aanbieders van kwalitatieve zorg. Ze hebben het keurmerk Kwaliteit laat je zien van de
Federatie Landbouw en Zorg of het HKZ-certificaat. Het zijn stuk voor stuk professionele zorgboeren met passie voor
hun boerderij.

Naam

Coöperatie Dichtbij U.A.

Adres

Rouaanstraat 20a

Postcode + Plaats

9723CD

Telefoon

050-5778886

Email

info@dichtbij.coop

Website

www.cooperatiedichtbij.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☒Licht
(07A11)
☐Respijtzorg (04A01)
Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
☒Midden (02A03)
☒Midden
(07A12)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld
☒Zwaar
(02A05)
☒Zwaar
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Doordat wij onze krachten bundelen in een coöperatie bieden wij een breed palet aan hoogwaardige zorg en
begeleiding voor kinderen, jongeren en volwassenen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
(1) We bieden zorg/begeleiding met aandacht, contact en deskundigheid
(2) Focus op kwaliteit, passende zorg/ begeleiding en innovatie
(3) Samen sterk, samen leren

Naam

Stichting Cosis

Adres

Lauwers 17

Postcode + Plaats

9400 AE Assen

Telefoon

088 839 3000

Email

marktcentrum@cosis,nu
www.cosis.nu

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:

Dit tekstvak
wordt
door de gemeente gevuld
met de
producten waar deOverige
aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding
Individueel
Begeleiding
Groep
☒Licht

(02A22)

☒Licht

(07A11)

☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☒Midden
☒Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Cosis helpt kwetsbare mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking grip te krijgen op hun leven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij bieden aan onze cliënten gepersonaliseerde dienstverlening gericht op het krijgen van grip op je leven (herstel), het
behoud daarvan en verdere persoonlijke ontwikkeling.
Wij maken samen kleine stappen gericht op meedoen in de omgeving.
Wij streven er naar om, waar mogelijk, onszelf overbodig te maken en maatschappelijke kosten te verlagen.
We helpen jou om je eigen leven te leiden dat past bij jouw mogelijkheden, vaardigheden, wensen en ambities. Ons
uiteindelijke doel is dat jij je zo goed mogelijk zelf kunt redden. Dat doen we via:
▪ hulp aan huis
▪ hulp bij daginvulling

Naam

CURA XL

Adres

Stationsstraat 20

Postcode + Plaats

9401 KX ASSEN

Telefoon

088 2872956

Email

Info@curaxl.nl
www.curaxl.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk de
Multi Problem doelgroep met een combinatie van
LVB, psychiatrische problematiek en
gedragsproblemen.

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het begeleiden van jongeren, (jong)volwassenen en ouderen met een complexe meervoudige problematiek.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
CURA XL biedt zorg aan mensen met een complexe en meervoudige problematiek. Deze kenmerkt zich vaak door een
dubbele diagnose, waarbij er sprake is van zowel psychiatrische problemen in combinatie met bijvoorbeeld een
verstandelijke beperking. In onze aanpak zijn we praktisch, betrokken en laagdrempelig. Moeilijke procedures en lange
wachttijden
niet.de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
Dit tekstvakkennen
wordtwe
door
De zorg- en hulpvragen die we krijgen, zijn vaak divers van aard en verschillen behoorlijk van persoon tot persoon. Om
voor iedereen tot passende en adequate zorg te komen, kiest CURA XL voor “De wat werkt methode”. Hierbij wordt er
bewust gekozen voor het niet inzetten van één vaste methodiek, maar een combinatie van instrumenten en
methodieken, die de kortste weg naar resultaat opleveren. Dat is voor iedereen verschillend en dus maatwerk.
Binnen “de wat werkt methode” is het belangrijk niet te star te werken. Essentieel is om dat te doen wat werkt, ook al
past dit niet binnen de geldende kaders. Wij zien het ook als uitdaging continu passende zorg te leveren en hier andere
betrokken partijen in mee te krijgen. Duidelijkheid is voor deze specifieke doelgroep één van de belangrijkste
voorwaarden voor functioneren. Wij zijn dan ook voorstander van nauwe samenwerking en een eenduidige aanpak van
alle betrokken partijen

Naam

Coöperatie Zorgaanbieders
Midden Nederland U.A. (CZMN)

Adres

Schoolpad 1B

Postcode + Plaats

3851 JE Ermelo

Telefoon

0341 785227

Email

Info@czmn.nl

Website

www.czmn.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De CZMN richt zich op alle soorten ondersteuning in het kader van de WMO en Jeugdwet
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De CZMN is een coöperatie met ruim 20 leden die allerlei vormen van begeleiding en dagbesteding bieden. De CZMN is
voor kleine zorgaanbieders een back-office waar het iWMO en iJW berichteverkeer wordt verzorgd en daarmee het
declaratieverkeer, productieverantwoording etc.. Daarnaast biedt de CZMN voor de leden een klachtenregeling,
richtlijnen voor medezeggenschap, cliënttevredenheid, AVG, certificering etc.
Voor de gemeente Staphorst worden de volgende onderaannemers ingezet:
Kompas Zorgverlening in Zwolle
S-Zorgt in Zwolle
Alle leden van de CZMN zijn ISO9001 2015 Zorg gecertificeerd of hebben een branchegericht keurmerk.
De CZMN is eveneens ISO 9001 2015 Zorg geregistreerd.

`

Naam

Dagopvang Compassie

Adres

Runde zuidzijde 55

Postcode + Plaats

7881HN Emmer-Compascuum

Telefoon

06 555 124 10

Email

info@dagopvangcompassie.nl

Website

http://www.dagopvangcompassie.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep,
namelijk…Autisme spectrum stooornis..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☒Licht
(07A11)
☐Respijtzorg (04A01)
Dit tekstvak
wordt
door
de
gemeente
gevuld
met
de
producten
waar
de
voor is gecontracteerd.
☒Midden (02A03)
☒Midden
(07A12)
☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☐Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij richten ons op volwassenen, kinderen en jongeren met een speciale begeleidingsbehoefte, waarbij door middel
van muzikale middelen gewerkt kan worden aan individuele doelen.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kenmerken en kwaliteiten: Music4You is specialist in werken met muziek. Door muzikale oefeningen en ervaringen
worden cliënten geholpen in hun persoonlijke begeleidingsbehoefte. Music4You werkt altijd op maat. Voor elke client
is een eigen plan. Ook kan er in groep gewerkt worden als dat ten goede komt aan de individuele doelen. Wij bieden
veiligheid, continuïteit in samenstelling teamleden, laagdrempeligheid, positieve werksfeer.

Naam

de Baander VOF

Adres

Carstensdijk 15

Postcode + Plaats

7916 TN Elim

Telefoon

0615690294

Email

m.baanvinger@debaander.net

Website

www.debaander.net

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
kinderen, jongeren en jongvolwassene

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☒Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☐Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij bieden woonbegeleiding en dagbesteding aan kinderen en jongeren met een (licht)verstandelijke beperking en/of
gedragsproblematiek in een kleinschalige, huiselijke setting.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij bieden kleinschalige woonbegeleiding aan kinderen en jongeren in een veilige en vertrouwde omgeving waarbij we het doel
hebben dat ze zich binnen een liefdevolle en warme omgeving zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen binnen de grenzen van hun
mogelijkheden.
Hierbij werken we graag samen met de diverse ketenpartners.
Elk kind heeft een eigen begeleidingsplan en in verband met de doelgroep werken we met duidelijke ritmes/routines en structuur.
We hebben mogelijkheden om van gezinsgericht wonen op te schalen naar wonen met intensieve begeleiding.
Op de dagbesteding bieden we zinvolle en betekenisvolle dagactiviteiten aan kinderen en jongeren die niet naar school gaan of weer
aan het opbouwen met school.

Naam

De Binnenplaats (Trienke Bron)

Adres

Noordeinde 34

Postcode + Plaats

7941 AT Meppel

Telefoon

0618226012

Email

trienke.b@telfort.nl

Website

Nog niet beschikbaar

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij richten ons op individuele begeleiding van ouderen met dementie, niet aangeboren hersenletsel en evt. andere
bijkomende psychische problematiek.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Onze kwaliteiten liggen vooral op de persoonlijke begeleiding. Doordat ik samen met nog 1 collega (ZZP-er) werk, zijn
de lijnen kort. Altijd bekende en vertrouwde gezichten en zijn we erg goed in staat om een “vertrouwensrelatie” waar
nodig op te bouwen. Wij zijn erg flexibel in tijd, uren en mogelijkheden.
Hierdoor kunnen wij meestal de begeleiding op maat bieden die bij de cliënt past.
Daarnaast heb ik een opleiding gevolgd tot miMakker. Dit is een benaderingswijze voor mensen met dementie, die
vooral op het gebied van contact maken van toepassing is. Deze kwaliteiten gebruik ik veel in de omgang en
communicatie met ouderen. Daarnaast heeft mijn collega de opleiding tot trainer van een hulphond gevolgd en kan zij
haar eigen hond ook inzetten bij de individuele begeleiding mocht dit een meerwaarde of doel hebben.
Met onze talloze jaren van ervaring in de begeleiding van ouderen met en zonder dementie, deinzen wij absoluut niet
terug voor wat probleemgedrag. En zien wij elke cliënt en elke hulpvraag als een uitdaging.

Naam

De Brug Begeleiding

Adres

Blankenstein 550

Postcode + Plaats

7943 PA Meppel

Telefoon

06 57846472

Email

info@debrugbegeleiding.nl

Website

www.debrugbegeleiding.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij zijn gespecialiseerd in complexe zorg.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Complexe zorg vraagt om flexibiliteit en heel veel geduld. Veel dingen die simpel lijken hangen weer samen met veel andere
factoren. Het is niet meer in één oogopslag te zien wat de juiste hulprichting is omdat alles met elkaar samenhangt.
Onze cliënten hebben voornamelijk woonproblemen, schulden, (ernstige) psychische aandoeningen en verslavingen. Veelal zorg
mijdend. Wij leveren een essentiële bijdrage aan het verbeteren van de leefsituatie.
Uitgangspunt is dat de client centraal staat. De begeleiding is persoonsgericht. Eigen regie vinden wij heel belangrijk. De cliënt wordt
betrokken bij het bepalen van de inrichting van de zorg met de daarbij benodigde richtlijnen. Daarbij hebben we oog voor de
behoefte en wensen van de cliënt. Dit doen we transparant en in samenwerking met het netwerk om de cliënt heen.
Wij werken met respect voor de cliënt en op basis van gelijkwaardigheid.
De Brug is opgericht door Maritske Kruit en Barbara Bikker. Maritske heeft als maatschappelijk werker jarenlange ervaring opgedaan
in de bemoeizorg met dak- en thuislozen. Barbara is psychiatrisch verpleegkundige en werkt met mensen met een ernstige
psychiatrische aandoening en maakt daarbij deel uit van Fact teams.
Samen hebben we het streven om mensen verder te helpen waar ze zijn vastgelopen.
Missie: Vanuit het oogpunt dat ieder mens het verdiend een menswaardig bestaan te leiden bieden wij hulp aan de aller
kwetsbaarste.
Visie: Door het bieden van onze begeleiding willen wij de cliënten zoveel mogelijk terug brengen naar het punt van zelfredzaamheid.
Het doel van onze begeleiding is verbetering brengen in de persoonlijke situatie.

Naam

Claudia de Grooth / De Grooth
Ontwikkelingsbegeleiding

Adres

Het Haagje 129

Postcode + Plaats

7902 LE Hoogeveen

Telefoon

06-19979144

Email

Claudia@degroothsb
www.degroothsb.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Jongeren begeleiden, zodat hun zelfredzaamheid wordt vergroot en zij naar vermogen mee kunnen doen in de
maatschappij.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Bij de Grooth begeleiden wij jongeren met een ontwikkelingsachterstand als gevolg van o.a. ASS, AD(H)D,
gezinsproblematiek, etc. Ons team bestaat uit ervaren toegepaste psychologen en een sociaal pedagogische
hulpverlener (i.o.) en, indien nodig, kunnen we een orthopedagoge inschakelen.
Wij gaan uit van de mogelijkheden van de cliënten en leren hen omgaan met hun beperkingen. Elk begeleidingstraject
vraagt om maatwerk. Daarom is er veel afstemming over de inzet van de begeleiding met de cliënt zelf, maar ook met
evt. andere zorgaanbieders, ouders, school, werk etc.
Wij bieden een veilig klimaat waarbij we veel investeren in het opbouwen van de relatie met de cliënt, waardoor we
mooie resultaten behalen en de cliënt een positieve ontwikkeling maakt in zijn zelfredzaamheid.

Naam

Coöperatie De Klick

Adres

Brink 13

Postcode +
Plaats

7991 CG Dwingeloo

Telefoon

06 81738641 of 06 26792726

Email

info@deklick.nl

Website

www.deklick.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Bemoeizorg

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

producten:
DitGecontracteerd
tekstvak wordtvoor
doordede
gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw
zichdoor
op richt:
Dit organisatie
wordt gevuld
de gemeente
De Klick staat voor maatschappelijke psychiatrie en richt zich op (jong) volwassenen met psychische/psychiatrische,
sociale en maatschappelijke problematiek met als expertise meervoudige complexe problematiek.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Klick kenmerkt zich door de inzet van maatschappelijke psychiatrie. Hierbij zet De Klick de jarenlange sociale,
maatschappelijke en psychiatrische kennis laagdrempelig in. De Klick onderscheidt zich door de expertise op het gebied
van complexe, veelal meervoudige problematiek, zowel psychisch als sociaal en maatschappelijk.
Kernbegrippen hierbij zijn: dichtbij, toegankelijk en bereikbaar zijn.
De zorg kenmerkt zich o.a. door present te zijn, herstelgerichtheid en het bevorderen van zoeken naar eigen
oplossingen door de cliënt. Dit alles in samenwerking met cliënt, naastbetrokkenen en ketenpartners.

Naam

De Maatwerk Begeleiders

Adres

Vechtstraat 41

Postcode + Plaats

8021 AS Zwolle

Telefoon

085-071 59 28

Email

info@demaatwerkbegeleiders.nl

Website

Onderdeel van:

www.demaatwerkbegeleiders.nl
www.zorggroepgezellig.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Elke persoon kenmerkt zich door zijn eigen unieke karaktereigenschappen, De Maatwerk Begeleiders willen met
gezamenlijke inspanning de cliënten weer vorm en inhoud geven aan hun eigen leven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Maatwerk Begeleiders geloven in doelmatigheid als het gaat om het begeleiden van cliënten. Niet een cliënt
eindeloos behandelen zonder eindbestemming, juist planmatig naar het doel toewerken ten behoeve van de cliënt.
Haalbare en duidelijke doelen stellen in overleg met cliënt en omgeving van de cliënt. Hierbij gaan we in eerste
instantie uit van de eigen kracht en vaardigheden van de cliënt. Niet focussen op wat de cliënt niet kan, juist de focus
op de kwaliteiten.
Cliënt centraal
Doelmatige en transparante begeleiding
Haalbare doelen

Naam

De Makelij

Adres

Julianastraat 75

Postcode + Plaats

7701 GK Dedemsvaart

Telefoon

0523 208002

Email

info@demakelij.nl
www.demakelij.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek

☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

☒Licht
☒Midden

(02A22)

(07A11)

☐Respijtzorg (04A01)

(02A03)

☒Licht
☒Midden

(07A12)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

☐Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Makelij staat voor Recycling en Re-integratie; De Makelij geeft mensen weer een kans en 2e hands weer een kans.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Makelij wil verspilling tegengaan door gebruikte spullen te verkopen en op te knappen. De Makelij biedt een
werkplek waar mensen weer een kans krijgen mee te doen, te participeren in de samenleving, hun talenten te
ontwikkelen en zich weer te richten op de arbeidsmarkt. Door de combinatie van spullen die opgeknapt en verkocht
moeten worden en mensen die dat willen doen, biedt De Makelij veel verschillende mogelijkheden om weer aan het
werk te gaan. Er is een grote werkplaats voor houtbewerking en schilderen, een magazijn, een atelier ,een winkel en
verkoop van2e hands kleding. De Makelij heeft werkplekken voor ongeveer 120 dagdelen per week.
Een positief werkklimaat is ons uitgangspunt: mensen worden gestimuleerd hun talenten te ontwikkelen; ze leren
samen te werken, leren een arbeidsritme op te pakken en krijgen weer vertrouwen in zichzelf. Van totaal geen
eigenwaarde hebben naar het besef er toe te doen; dat is de kracht van De Makelij. Mensen zijn weer in staat een
arbeidsritme op te bouwen en een baan te vinden.

Naam

De Nieuwe Zorg Thuis B.V.

Adres

Postbus 158

Postcode + Plaats

7940 AD MEPPEL

Telefoon

085-0239043

Email

Info@dnzt.nl

Website

www.dnzt.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
(02A05)

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Nieuwe Zorg Thuis staat er voor dat iedereen - ongeacht niveau, situatie en omstandigheden - moet kunnen
meedoen in onze samenleving.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Nieuwe Zorg Thuis (hierna te noemen DNZT) staat er voor dat iedereen ongeacht niveau, situatie en
omstandigheden moet kunnen meedoen in onze samenleving.
DNZT zal samen met u bij de start van de zorg een ondersteuningsplan opstellen, waarin de voor u belangrijke doelen
worden vertaald in concrete en heldere stappen. Deskundigheid van onze medewerkers draagt bij aan het behalen van
de door u gewenste doelen. DNZT kan u toeleiden naar (vrijwilligers) werk, een voor u passende zinvolle dagbesteding
en/of andere activiteiten.
De Begeleiding wordt uitgevoerd door 1 persoon die u vanaf aanvang tot einde zorg u zal blijven ondersteunen. Bij de
DNZT heeft u altijd 1 contactpersoon als vast aanspreekpunt.
Voor vragen over uw persoonlijke situatie en de mogelijkheden die wij u kunnen bieden, kunt u ons bellen via 0850239043.
“Niemand mag langs de kant staan!”

Naam

Stichting De Trans

Adres

Grote Brink 3

Postcode + Plaats

9451 BP Rolde

Telefoon

0592-247474

Email

sociaaldomein@detrans.nl
www.detrans.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☐Zwaar

☒Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Trans biedt ondersteuning aan kinderen en volwassenen met:
een licht verstandelijke beperking (LVB)
een licht verstandelijke beperking en een vorm van autisme (LBV/ASS)
mensen met een vorm van autisme (ASS)
mensen met een verstandelijke beperking, bijkomende problematiek (LVB plus) en psychiatrische beperkingen
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Het uitgangspunt van De Trans is het vergroten van de zelfstandigheid van de mensen die wij begeleiden en kunnen
(blijven) meedoen in de samenleving. Dit doen wij door het ontwikkelen en versterken van hun eigen kracht en door
mensen in hun omgeving te betrekken bij de ondersteuning.
Onze medewerkers zijn professionals die weten wanneer ze moeten overnemen, iets samen kunnen oppakken of
kunnen loslaten. Het ontwikkelen en versterken van de eigen kracht is altijd ons uitgangspunt. Onze medewerkers
helpen mensen met vragen op verschillende levensgebieden zoals wonen, gezinsrelaties, opvoeding, gedrag,
gezondheid, financiën en het contact met anderen.
Onze medewerkers helpen mensen ook hun netwerk uit te breiden en te onderhouden. Daar waar mogelijk, worden
mensen uit het netwerk betrokken bij de ondersteuning. Denk dan aan familie, buren en vrijwilligers. Ook wordt de
samenwerking gezocht met andere zorg- en welzijnsorganisaties.

Naam

De Vlieger-Zorg

Adres

Stuifzandseweg 50 C

Postcode + Plaats

7903 TB HOOGEVEEN

Telefoon

0528-361291

Email

info@devlieger-zorg.nl
www.devlieger-zorg.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
ASS

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Vlieger richt zich op jongeren en (jong)volwassenen met ASS al of niet in combinatie met een (licht) verstandelijke
of sociale beperking en biedt wonen en werken aan op sfeervolle, professionele locaties.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Onze missie is “ieder mens is uniek en heeft recht een liefdevol en gelukkig leven!”. Om dat te bereiken is het
belangrijk om de juiste balans te hebben in wonen, werken, vrije tijd, sport, gezondheid en sociale contacten. We
hechten veel waarde aan mooie, ruime locaties, goede werkplekken, gezond eten, beweging en goede omgang met
familie, vrienden, collega’s en medebewoners.
De inrichting van de locaties biedt veel ruimte voor ontmoeting en vermaak. We hebben goede
dagbestedingsmogelijkheden die te vatten zijn in 3 kernactiviteiten; Groen (kassen, onderhoud eigen locaties en
externe locaties), Hout (zagen, kloven, verpakken en bezorgen) en Horeca (bakkerij, maaltijdservice en catering)
Binnen deze mogelijkheden werken we in overzichtelijke groepjes aan onze dagelijkse taken waarbij werkplezier en
succeservaringen voorop staan.

Naam

De Zorgerije

Adres

Industrieweg 94A

Postcode + Plaats

7903 AK Hoogeveen
Postbus 2089 7900 BB Hoogeveen

Telefoon

0528-217150

Email

info@dezorgerije.nl

Website

www.dezorgerije.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Iedereen vanaf 18 jaar met een hulpvraag en geldige indicatie kan bij ons terecht.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kenmerken:
Laagdrempelig, korte lijnen, hulp aan huis, oplossingsgericht werken, samenwerken met de hulpvrager, online
zorgdossier, aangesloten bij branchevereniging Sociaal Werk Nederland, aangesloten bij KIWA Zorg, aangesloten bij
Beroepsvereniging voor Professionals in Sociaal Werk (BPSW)
Wij bieden alleen begeleiding en ondersteuning, geen huishoudelijke verzorging of verpleging & verzorging.
Kwaliteiten:
Maatschappelijk werk, psychiatrie & verslavingszorg, schulden, hulp bij administratie, financiën en huishouden, groot
netwerk in de regio’s
Breed opgeleide hulpverleners die veel kennis en kunde bezitten en hun kennis elk jaar updaten d.m.v. cursussen en
scholing. Altijd een maatschappelijk werker die tevens ggz-agoog is beschikbaar.
Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar en beschikbaar, daar waar nodig willen wij een uitzondering maken voor hen
die hulp in de avonduren prefereren i.v.m. dagbesteding of een betaalde baan overdag

Naam

Stichting Dimencegroep

Adres

Nico Bolkesteinlaan 1

Postcode + Plaats

7416 SB Deventer

Telefoon

0570 639 600

Email

communicatie@dimencegroep.nl

Website

www.dimencegroep.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)
☐Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Bij de Dimence Groep is de zorg ondergebracht in een aantal slagvaardige, deels kleinere, stichtingen met ieder een
eigen doelgroep. Hierdoor kunnen we sneller inspelen op de wensen en behoeften van onze patiënten, cliënten,
verwijzers en financiers. We hebben de collectieve ambitie om de geestelijke gezondheid, maatschappelijke
participatie en het welzijn van de mensen in ons werkgebied te verbeteren. We vormen samen een groep en niet
zonder reden. We werken samen, delen kennis en vormen een keten. We leren van elkaar en versterken elkaar. Het
geheel is meer dan de som der delen.

Naam

Diverszorg

Adres

Rijpstraat 42

Postcode + Plaats

3814 TV Amersfoort

Telefoon

0651626222

Email

m.charrout@diverszorg.nl

Website

www.diverszorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☐Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Individuele begeleiding en dagbesteding

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Persoonlijke ervaring in de ambulante zorg, meertalig opgevoed, geboren en getogen in Meppel, Netwerk in Meppel

Naam

DreamCloud

Adres

Burg. G.W. Stroinkweg 125

Postcode + Plaats

8344 XN Onna

Telefoon

0630507258

Email

info@praktijkdreamcloud.nl

Website

www.praktijkdreamcloud.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
met de producten
aanbieder
voor is gecontracteerd.
☒Middenwordt
(02A03)
☐Midden
(07A12) waar de☐
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Samen werken naar een oplossing, door eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden laten ontdekken en weergeven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
DreamCloud helpt jongeren/ volwassenen hun eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden te ontdekken. Soms zit je
even niet lekker in je vel, loopt het allemaal niet zo lekker. Gebruik maken van je eigen kwaliteiten en talenten op de
juiste wijze maakt je sterk en geeft meer zelfvertrouwen!
Graag begeleid ik jou tijdens de ontdekkingsreis naar je eigen kwaliteiten, talenten en mogelijkheden!
Mijn ervaring is, dat er snel medicijnen voorgeschreven wordt, terwijl een goede aanpak, structuur en hulp hen sneller
en effectiever kunnen helpen.
DreamCloud wil graag deze jongeren/volwassenen de helpende hand bieden door ze op de juiste manier te benaderen,
duwtje in de goede richting te kunnen geven. Als je goed in je vel zit, heb je de ruimte om jezelf te zijn. Je talenten te
ontwikkelen en mogelijkheden te benutten.
Mijn kwaliteiten, bekwaamheid en bevoegdheid zijn op HBO-niveau.
Ik blijf ontwikkelingen op de voet volgen op het gebied van opvoeding en coaching. De gevolgen van voeding en
leefstijl op het psychische en lichamelijk welzijn van jongeren en volwassenen. Nascholing wordt ook gevolgd voor
blijvende kwaliteit, bekwaamheid en bevoegdheid.

Naam

Eleos, specialist in christelijke ggz

Adres

Printerweg 2

Postcode + Plaats

3821 AP Amersfoort

Telefoon

t 088-892 02 50

Email

Zorgverkoop.noord@eleos.nl
https://www.eleos.nl/

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling Geen actuele verslaving, wel schulden en
dreigende dakloosheid en vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
☒Licht wordt
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☐Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Eleos, specialist in christelijke ggz. Specialistische begeleiding thuis, ondersteuning aan mensen met een
psychiatrische aandoening
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie, specialistische begeleiding thuis (SBT)
Wanneer je vastloopt thuis, in je werk of in relaties dan is het fijn wanneer er iemand achter je staat. Met
specialistische begeleiding bieden we je een steun in de rug. Gewoon in je eigen omgeving, bij jou thuis. We helpen je
weer grip op je leven te krijgen.
Bijvoorbeeld door te werken aan een goede structuur van je dag, je sociale contacten of je leefstijl. Soms hebben je
problemen te maken met je psychische klachten; dan helpen wij je om ze te herkennen. Zo krijg je weer grip op je
leven en kun je ruimte maken voor een volgende stap. We helpen je bijvoorbeeld om:
- te leren hoe je de problemen die je ervaart, hanteerbaar te maken;
- te ontdekken wat je problemen betekenen voor de manier waarop je in het leven staat en welke rol jouw geloof
daarbij speelt;
- de relatie met je familie, vrienden en (kerkelijke) omgeving te herstellen;
- jouw situatie op het gebied van wonen, werk, school en financiën te verbeteren;
- je leefstijl te veranderen

Naam

eXplore groep

Adres

Gedeputeerde Dekkerweg 8

Postcode + Plaats

7948 NP Nijeveen

Telefoon

0621810336

Email

exploregroep@gmail.com

Website

www.exploreonline.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☐Zwaar

☒Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De eXplore Groep BV is een dagbestedingslocatie, een re-integratie project en een werkstraflocatie voor mensen met:
- een licht verstandelijke beperking (LVB)
-psychische en of psychiatrische problematiek
-verslavingsproblematiek
-niet aangeboren hersenletsel
-mensen die zijn vastgelopen in hun ontwikkeling
-mensen met een detentie achtergrond
-mensen die een taakstraf, werkstraf opgelegd hebben gekregen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De eXplore Groep BV bestaat uit eXplore en fleXfloor.
eXplore is een echte laagdrempelige dagbestedingslocatie waar werk gedaan wordt waar geen druk op ligt. Denk hierbij aan
groenonderhoud, een duikklus, het verzorgen van dieren. Een klus voor de brandweer, het helpen bij festiviteiten in de gemeente
Meppel, het onderhouden van de kerktoren. Geen dag is hetzelfde. Daarnaast beschikt iedere deelnemer over zijn of haar eigen
werkplek, waar het uitoefenen van een eigen hobby mogelijk is; het opknappen van een scooter, het lassen van een tafeltje tot het
repareren van klokken. De begeleiding bestaat hier vnl uit oud mariniers die op een vriendelijke, duidelijke manier structuur en een
veilige omgeving voor de deelnemer aanbieden. Een plek waar een ieder zichzelf kan zijn.
Flexfloor is naast een dagbestedingslocatie, ook een activering- en re-integratie project en werkstraflocatie. Hier verrichten wij
productmatige werkzaamheden voor 13 opdrachtgevers. Vanuit fleXfloor denken wij nl dat het belangrijk is om mensen weer op
weg te helpen naar een terugkeer in de maatschappij. Belangrijk vinden wij het dat iemand werkervaring op doet, een ritme/dag
invulling heeft. Dit vergroot namelijk ook kansen op de arbeidsmarkt. Er wordt gewerkt aan basis werknemersvaardigheden, denk
bijvoorbeeld aan het op tijd komen, samenwerken en respect hebben voor de ander. Aan vak vaardigheden. Maar ook dat wij als
bedrijf kwaliteit leveren richting de opdrachtgevers. Alles draagt bij aan verantwoordelijkheidsgevoel. Niet alleen werken is
belangrijk, maar ook het hebben van plezier, het opdoen van sociale contacten, eigenwaarde en ervaring opdoen; sociale
vaardigheden.
Voor meer info zie: www.exploreonline.nl

Naam

Farasi-Rafiki Coaching

Adres

Wateren 22

Postcode + Plaats

8438SB Wateren

Telefoon

06-51288053 / 06-29607378

Email

info@Farasi-Rafiki.nl

Website

www.drenthe-paardencoaching.nl
(www.Farasi-Rafiki.nl)

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
mensen met trauma’s, mensen met ASS

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☐Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden

(02A03)

☐Midden

(07A12)

☐Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het stimuleren van persoonlijke ontwikkeling door coaching met behulp van paard en hond

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij zijn gespecialiseerd in het coachen van mensen met diagnose ASS, trauma’s en PTSS.
Coaching met paarden is het coachen van mensen met behulp van paarden. Waarom met paarden?
Paarden spiegelen het gedrag en de innerlijke toestand van degene die met hem in contact wordt gebracht. Ze
reageren op de (onbewuste) uitstraling van mensen en niet op rationele denkprocessen. Het paard ziet en voelt
onmiddellijk wat hij aan de ander heeft en zal daar vanuit zijn natuurlijke gedrag op reageren.
Als coach vertalen wij, via vragen, de signalen van het paard naar het gedrag of de gemoedstoestand van de coachee.
Zonder aannames of interpretaties.

Naam

Focus-Jeugd & gezin B.V.

Adres

Oeverlandenweg 2

Postcode + Plaats

7944 HZ Meppel

Telefoon

0522 47 49 14

Email

info@focus-jeugdengezin.nl

Website

www.focus-jeugdengezin.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij bieden begeleiding, coaching en advies op maat.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De begeleiding van Focus vindt plaats in de eigen, vertrouwde leef- en/of werkomgeving van de cliënt (ambulante
begeleiding). Mocht dit niet mogelijk of wenselijk zijn, dan kan de begeleiding op een andere locatie plaatsvinden.
Wij zijn van mening dat elk mens / elke organisatie de kans moet krijgen om vanuit zijn eigen kracht te groeien in onze
samenleving. Dit doen we vanuit de volgende uitgangspunten:
• Wij vinden het belangrijk om voor iedereen (elk individu, opdrachtgever, organisatie) laagdrempelig en toegankelijk
te zijn.
• Elk mens, situatie en/of problematiek is uniek en vraagt elke keer opnieuw een frisse en onderzoekende aanpak
(maatwerk).
• Respect en integriteit zijn basisvoorwaarden om in vertrouwen een samenwerking aan te gaan.
In 2016 is Focus begonnen met het bieden van begeleid wonen aan (jong)volwassen (Emmen en Beilen). Door het
bieden van woonruimte gecombineerd met het leveren van zorg biedt Focus cliënten de mogelijkheid om met
begeleiding zelfstandig te (leren) wonen in een stabiele en veilige omgeving.

Naam

Gaia Zorgdiensten

Adres

Oude Wijk 12

Postcode + Plaats

7911 TG Nieuweroord

Telefoon

0626730264

Email

jeannet@zorgdiensten.com

Website

Zorgdiensten.com

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:

Dit tekstvakIndividueel
wordt door de gemeente
gevuld
met de productenOverige
waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
Begeleiding
Begeleiding
Groep
☒Licht
☒Midden

(02A22)
(02A03)

☒Licht
☒Midden

(07A11)
(07A12)

☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Individuele begeleiding en dagbesteding voor mensen met een beperking. Wonen en daarnaast respijtzorg af en toe.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Begeleiding door Gaia Zorgdiensten onderscheid zich door een efficiënte inzet van begeleiding door weinig overhead,
door betrokkenheid van het personeel, door respect voor de medemens. Binnen het wooninitiatief is een sfeer
gecreëerd van een groot gezin, maar wel met duidelijke structuur en professionele begeleiding.
De kernwaarden van Gaia Zorgdiensten zijn Dienstbaarheid, Respect, Betrouwbaarheid en Eerlijkheid, Betrokkenheid
en Duurzaamheid.
Gaia zorgdiensten hanteert een minimum aan protocollen. Kwaliteit is in de ogen van Gaia Zorgdiensten afspraken
nakomen en zeggen wat je doet.
De dagbesteding is vooral arbeidsmatig, aangevuld door creatieve dagbesteding in ons Winkeltje 107 en sport.
Personeel bestaat uit opgeleide agogisch werkers.

Naam

GGZ Drenthe

Adres

Dennenweg 9

Postcode + Plaats

9404 LA

Telefoon

(0592) 33 48 00

Email

info@ggzdrenthe.nl
www.ggzdrenthe.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Forensische psychiatrie

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:

Dit Begeleiding
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
met de
producten waar deOverige
aanbieder voor is gecontracteerd.
Individueel
Begeleiding
Groep
☒Licht

(02A22)

☒Licht

(07A11)

☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☒Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
GGZ Drenthe biedt hulp aan kwetsbare mensen (ouderen, volwassenen, kinderen en jongeren) bij psychische
problemen om te werken aan herstel en kwaliteit van leven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Samen met onze cliënten werken wij aan herstel en kwaliteit van leven. Onze hulp is eenvoudig en kort als het kan,
intensief of langdurig als het nodig is. Maar altijd toegankelijk en dichtbij: meestal in de wijk, online of op de poli, soms
thuis of in de kliniek. Ook helpen wij bij een daginvulling, opbouwen van een ritme, mensen ontmoeten, vakkennis
opdoen en (weer) meedoen in de maatschappij bij de dagbesteding. GGZ Drenthe biedt daarnaast specialistische
behandelingen als het gaat om complexe trauma’s, psychose, gezinspsychiatrie, psychiatrische problemen én
verslaving, transculturele psychiatrie, mensen met een verstandelijke beperking en psychische problemen en
forensische psychiatrie.

Naam

Grip op gedrag

Adres

Willem de Zwijgerstraat 29

Postcode + Plaats

8331 GS Steenwijk

Telefoon

0619187671

Email

www.gripopgedrag.com /
www.idshelpt.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Jongeren vanaf 15 jaar en volwassenen met de volgende problematieken worden begeleid:
ADHD/leerproblemen/autisme spectrumstoornissen/agressief gedrag/verslaving/gedrag waarbij het contact met
anderen verstoord is.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
We helpen met het vergroten van het zelfvertrouwen, het structureren en organiseren van het dagelijkse leven, het
overzichtelijk maken van knelpunten, inzicht geven in de eigen mogelijkheden, helpen de chaos te ontwarren, het
aanleren van sociale vaardigheden, het helpen vergroten van je netwerk, ondersteuning in de communicatie, het
aanleren van leervaardigheden en ondersteunen bij plannen en organiseren.
In overleg met de jongeren en de jongvolwassenen wordt contact gelegd met school en/of werk om samen te kijken
waar hij of zij tegen aan loopt.
We ondersteunen ouders in gesprekken met andere zorgprofessionals en de school.

Naam

Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding
op maat

Adres

Harmen Coops Fledderusstraat 13

Postcode + Plaats

8331 KJ Steenwijk

Telefoon

06 3073 2717

Email

hrtbopmaat@gmail.com

Website

www.rijkezorgopmaat.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Wij bieden begeleiding op maat gericht op het vergroten en ondersteunen van zelfredzaamheid en
persoonlijke ontwikkeling.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Henrie Rijke Thuisbegeleiding & Dagbesteding op Maat staat voor veelzijdig, veelomvattend en uitgebreid.
Onze zorg is ontstaan uit de behoefte om activerende begeleiding, ondersteuning en zorgverlening vloeiend
in elkaar over te laten lopen. Een veelzijdige vorm van begeleiding die toegespitst is op uw zorgvraag en
draagkracht. Deze geïntegreerde vorm van begeleiding maakt dat wij zeer flexibel zijn en op vele vlakken
kunnen inspelen op de wens en zorgvraag. Doordat wij een kleine organisatie zijn hebben wij korte lijnen
met cliënten en met elkaar. Wij werken daardoor efficiënt en de kwaliteit van zorg blijft hoog.
Wij bieden persoonlijke begeleiding op maat op diverse vlakken. Zowel in de thuissituatie als op onze
dagbestedingslocatie werken onze betrokken begeleiders. Wij richten ons op het ondersteunen en
vergroten van zelfredzaamheid en persoonlijke ontwikkeling. Wij hebben ruime ervaring in het begeleiden
van diverse groepen mensen. Bij ons krijgt iedereen een vaste begeleider. Wij zijn flexibel in onze tijd en
proberen ons zoveel mogelijk aan te passen aan wat cliënten nodig hebben.

Naam

Helping Hands

Adres

E.A.Borgerstraat 5

Postcode +
Plaats

8501 NC Joure

Telefoon

0513-485656

Email

info@helpinghands.nl

Website

www.helpinghands.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
We bieden hulpverlening aan kinderen, (jong)volwassenen en gezinnen die een helpende hand kunnen gebruiken in
het dagelijks leven. Vaak is er een diagnose of een verstandelijke beperking vastgesteld, maar dit is geen voorwaarde
voor onze hulpverlening. We bekijken per situatie welke medewerker het best kan aansluiten bij de situatie.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Zorgorganisatie Helping Hands zet zich in voor maatwerk in de zorg. Wij bieden begeleiding, gezinsondersteuning,
taalondersteuning en huishoudelijke hulp, en stemmen dit in elke situatie af op de specifieke behoeften. We denken
mee voor praktische en haalbare oplossingen, zodat jij weer zoveel mogelijk zelfstandig verder kunt.
Onze sleutelwoorden zijn dan ook: zorg op maat, betrokkenheid en korte lijnen.

Naam

Het Ambacht Ruinerwold

Adres

Dijkhuizen 42

Postcode + Plaats

7961 AL Ruinerwold

Telefoon

06-42239510

Email

info@hetambachtruinerwold.nl
www.hetambachtruinerwold.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☐Zwaar

☒Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het Ambacht is een verswinkel, brasserie en bierbrouwerij waar mensen met een lichte tot matige verstandelijke
beperking en kwetsbare ouderen een zinvolle werkplek en een prettige daginvulling hebben.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
1. Vaardigheden aanleren die relatie hebben tot de afdelingen van Het Ambacht, zoals; het vullen van de schappen in
de verswinkel, taarten bakken in de keuken, bedienen in de brasserie, koffie zetten, cadeaupaketten maken in de
kantine of werkplaats etc. Tevens groenwerkzaamheden in onze moestuin en het verzorgen van de dieren.
2. Sociale vaardigheden toepassen en/of aanleren, passend bij de deelnemer. Dit kan door middel van direct en
indirect contact. Tijdens het vullen van schappen, koken en bakken is er geen direct contact met de consument, maar
fungeert de deelnemer wel in de maatschappij en dichtbij de consument. Het directe contact bestaat uit
kassawerkzaamheden en de bediening in de brasserie. De keuze voor de werkzaamheden of de afwisseling ervan wordt
gebaseerd op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.
3. Voedsel. Ons specifieke aandachtspunt is om deelnemers de waarde van voedsel in relatie met het gebied te laten
kennen. Dit houdt in dat de link tussen het dorp en het platteland zichtbaar wordt gemaakt. In de keuken ervaart de
deelnemer hoe lokaal, lekker en gezond voedsel bereid wordt. Alle producten in onze verswinkel en een deel van het
voedsel in de brasserie zijn afkomstig van onze eigen melkveebedrijf en lokale boeren en ondernemers (Ruinerwold en
omstreken).

Naam

Het Werkatelier

Adres

Linderveldweg 16

Postcode
+ Plaats

7925 PT Linde

Telefoon

06-28970526

Website

http://www.hetwerk
atelier.com/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
NAH

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

Dit ☒Midden
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
met de producten
voor is gecontracteerd.
(02A03)
☒Midden
(07A12) waar de☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☐Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het Werkatelier voorziet in dagbesteding en individuele begeleiding voor deelnemers ouder dan 18 jaar, en is
gespecialiseerd in: mensen met een psychische en/of lichamelijke beperking, mensen met een niet aangeboren
hersenletsel (NAH), ouderen, chronisch zieken, en herstellenden van een operatie of ziekte.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Het Werkatelier biedt een unieke vorm van kleinschalige dagbesteding. In een landelijke omgeving, waar een rustige en
prettige sfeer heerst, wordt creatieve dagbesteding aangeboden aan een groep met maximaal vijf deelnemers.
Speerpunt is creativiteit. De deelnemers kunnen individueel kiezen uit activiteiten als kleien, schilderen, mozaïeken,
bakken & koken, houtbewerking, en beeldhouwen. Naast creativiteit is het mogelijk om te tuinieren en te helpen bij
het algemene onderhoud. De visie van Het Werkatelier is volgende: ‘Wij vinden het belangrijk dat het bij iedere
activiteit gaat om het verkennen van de eigen mogelijkheden en het ontdekken van vaardigheden. Het draait niet om
prestaties neerzetten. Plezier hebben, in wat kan, staat voorop’. In een overzichtelijke dagindeling werkt iedere
deelnemer alleen of in groepsverband aan zijn of haar dagprogramma. Naast de kleinschalige dagbesteding is het
beperkt mogelijk persoonlijke begeleiding te ontvangen. Deze is gericht op het begeleiden en ondersteunen van
cliënten op gebied van administratie en financiën, regie bij het huishouden, regelvermogen en dagstructuur, sociaal en
persoonlijk functioneren. De begeleiding, zowel creatieve dagbesteding als persoonlijke assistentie, van Het
Werkatelier draagt bij aan het stabiliseren en verbeteren van de zelfredzaamheid en/of participatie van de deelnemer
of cliënt.

Naam

HiFive

Adres

Postbus 1356

Postcode +
Plaats

8001BJ Zwolle

Telefoon

038-2022672

Email

info@hifive.nl
www.hifive.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Gezinsbegeleiding

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
We begeleiding mensen via ambulante begeleiding thuis die de regie kwijt zijn over hun leven, zodat we door samen
doelen te maken kunnen werken aan een gelukkiger leven
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
•
•
•
•
•

HiFive werkt met een specialistisch team: POH-GGZ, SPH, Orthopedagogen, Klinisch-neuropsycholoog, SKJ
geregistreerde begeleiders, Job-coaches, verzuimbegeleider, Sportcoach, leerkracht, Maatschappelijk werkers
HiFive heeft geen wachtlijsten.
We werken integraal
We zijn opgeleid in de methode: gentle teaching, waardoor we goed kunnen aansluiten bij degene die we
begeleiden en werken aan de relatie en vertrouwen.
Gezinsbegeleiding (1gezin1plan1regisseur)

- We bieden begeleiding 1 op 1 op scholen
• Veel expertise wat betreft ASS, GGZ, NAH, hoogbegaafdheid
• We maken korte lijnen met betrokkenen
• We hebben intern intervisie/supervisie/opleidingsaanbod zodat we onze kennis en kunde hoog houden
• Client staat centraal
• We werken met Mijn Positieve Gezondheid
• We begeleiden jong volwassenen die niet meer naar school of werk gaan

Naam

HoDaZo
Riegshoogtendijk 52

Adres
Postcode + Plaats

7913AB, Hollandscheveld

Telefoon

06-33154718

Email

info@hodazo.nl

Website

www.hodazo.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Kleinschalige en persoonlijke dagopvang voor mensen- met dementie en/of psychiatrische klachten.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Echte persoonlijke aandacht, kleinschalig, gezellig, goede en duidelijke communicatie, laagdrempelig,
cliëntgerichtheid, meedenkend.

Naam

Hoeve Beukers

Adres

Zomerdijk 20a

Postcode + Plaats

7946 LZ Wanneperveen

Telefoon

06-41875556

Email

info@hoevebeukers.nl

Website

www.hoeveboeukers.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
NAH / burn-out / overspannen

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☐Midden
☐Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☒ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Mensen moeten zich welkom voelen en door bezig te zijn met de paarden in de natuur willen we iedereen
de mogelijkheid geven om rust te creëren in het hoofd door met je lijf bezig te zijn.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Hoeve Beukers verleent zorg vanuit de visie 'Het helende buitenleven waarbij respect voor de mens, dier en
natuur centraal staan. Het streven is om Hoeve Beukers een zo groot mogelijk sociaal en maatschappelijk
karakter te geven en een groen ontmoetingspunt te laten zijn voor zorgvragers, toeristen, pensiongasten en
manegeklanten.
Een gezond klimaat, natuurlijke structuur en ritme, rust en ruimte. We willen mogelijkheden bieden om te
kunnen werken met dieren en natuur in de vorm van paarden, kleinvee en onze (moes)tuin.
Wij geloven in kleinschaligheid en een persoonlijke benadering van elke deelnemer vanuit een goede
houding en met respect. Elke deelnemer wordt zoveel mogelijk betrokken bij de werkzaamheden op de
boerderij, natuurgebied en bij de dieren om zo lichaam en geest te stimuleren.
Kernwoorden:
Korte lijnen/kleinschalig - Mens staat centraal, niet de patiënt - Het buitenleven - De mix tussen
zorgboerderij en het manegebedrijf - Leren van de paarden.

Naam

Horizon begeleiding

Adres

Borgstee 17

Postcode
+ Plaats

9403 TS Assen

Telefoon

0502081065

Email

administratie@horizonbegeleiding.nl

Website

www.horizonbegeleiding.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het bieden van perspectief en ontwikkel mogelijkheden voor jongeren en (jong) volwassenen die vanwege complexe
psychische problematiek op meerdere levensgebieden zijn vastgelopen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij zien altijd een oplossing om weer in ontwikkeling te komen. Door het helpen doorbreken van vaste patronen en
door de omgeving aan te passen aan de jongere of (jong)volwassene, zien wij altijd perspectief voor participatie: voor
iedereen is er een plek in de maatschappij.
Wij bieden individuele specialistische begeleiding en systeem begeleiding in de directe leefomgeving en in de school-,
arbeids- of dagbestedingsomgeving. Daarnaast bieden we educatieve dagbesteding en sociaal activerende activiteiten
op onze locaties in de 3 noordelijke provincies ter vergroting van de sociale redzaamheid en voorkomen van sociaal
isolement. Deze activiteiten sluiten aan bij de doelen uit het individueel ontwikkelplan en worden individueel of samen
met enkele andere jongeren en (jong)volwassenen ondernomen. Bij stress, angst- en paniekklachten, dwangklachten,
piekeren en een verstoord dag-nachtritme is behandeling mogelijk.

Naam praktijk
Naam
Adres
Adres praktijk
Postcode + Plaats
Postcode + Plaats praktijk

HORLINGS PSYCHO SOCIALE
DIENSTVERLENING
De Kogge 2
Bouwmeesterstraat 50
7908 EA Hoogeveen
7906 EV Hoogeveen

Telefoon

0528-269912

Email

info@horlingspsd.nl
www.horlingspsd.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
X Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

X Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
X Gemeente De Wolden
X Gemeente Hoogeveen

X Gemeente Meppel
X Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
X Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
X Licht
(07A11)

Overige
X Respijtzorg (De Wolden/Hoogeveen) (04A01)

X Midden

(02A03)

X Midden (Hoogeveen) (07A12)

x Vervoer dagbesteding niet geregeld

☐Zwaar

(02A05)

☐Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Mijn organisatie richt zich op mensen met psychische, psychiatrische en/of psychosociale problemen en op ouderen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kenmerken: de organisatie is een instelling die zorg draagt voor individuele begeleiding, dagbesteding op maat,
respijtzorg en ondersteuning van mantelzorgers. Wij bieden persoonlijke zorg aan huis, zorg op locatie, individuele
ondersteuning en dagbesteding. Dit laatste vindt plaats op het praktijkadres van Horlings Psycho Sociale
Dienstverlening. Dagbesteding wordt gegeven bij: het leren en zichzelf ontplooien, trainen van zelfstandigheid,
activering, sociale contacten, vervanging voor werk, lotgenotencontact e.d.
Kwaliteiten: Wij leveren kwaliteit op maat, passend bij de persoon en doelgroep, hun wensen en mogelijkheden. Wij
bieden veelzijdige psychische en psychosociale begeleiding voor volwassenen en ouderen.
Onze specialiteit ligt in de ondersteuning bij eenzaamheid, bij stressvolle situaties, bij rouw- en verdrietverwerking, bij
traumatische (oorlogs-)ervaringen, relatieproblemen en sociale problemen. Wij geven persoonlijke begeleiding,
waarbij we mede door het geven van voorlichting en advies streven naar herstel en stabiliteit van de betrokken
personen. Op die manier wordt zelfredzaamheid beoogd waar dat mogelijk is, en ondersteuning geboden waar dat
noodzakelijk is.

Naam

Icare Thuisbegleiding

Adres

Bezoekadres: Blankenstein 550
(wijklocaties in alle steden/dorpen)

Postcode + Plaats

7943 PA MEPPEL

Telefoon

Zorgcentrale: T 0900-8833

E-mail

info@icaretbg.nl

Website

www.icare.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Icare biedt verpleging, verzorging en begeleiding bij mensen thuis.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
We vinden het belangrijk om passende zorg te bieden op een manier die het best aansluit bij de wensen van onze
klanten. Onze ambitie is het welzijn, de zelfredzaamheid en eigen regie van onze klanten te verbeteren of behouden.
We vinden preventie bij de uitoefening van ons vak erg belangrijk en proberen zoveel mogelijk te voorkomen dat
mensen afhankelijk van zorg worden.
Icare biedt de volgende diensten die onder de WMO vallen:
• Thuisbegeleiding
• Begeleiding aan mensen met psychogeriatrische problematiek
Icare Thuisbegeleiding is praktische ondersteuning en begeleiding om weer grip te krijgen op het leven van alledag. De
begeleiding is erop gericht dat mensen weer zelfredzaam kunnen zijn. Er zijn ook situaties waarin het doel stabilisatie
of voorkomen van erger is. Onze klanten hebben begeleidingsvragen op verschillende leefgebieden zoals: opvoeding
(veelal Jeugdwet), dagritme, structuur, administratie en sociale netwerk.
Voor mensen die zorg krijgen van onze psychogeriatrische teams kan ook begeleiding worden ingezet.

Naam

IederZijnWerk

Adres

Nummer 15

Postcode +
Plaats

8775 XD Nijhuizum

Telefoon

0515-543623

Email

info@iederzijnwerk.nl

Website

www.iederzijnwerk.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Onze motivatie ligt in het motiveren van mensen.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

IederZijnWerk is actief in meerdere regio’s en gespecialiseerd in het bevorderen van sociale activering en
participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
We hebben specifieke deskundigheid in huis als het gaat om het begeleiden van mensen met psychische- en
burn-out klachten. Daarnaast hebben we kennis van en ervaring met een verzamelstoornis, autisme (ASS),
ADHD, borderline en gedrags- en verslavingsproblematiek.
Onze medewerkers werken vanuit verschillende locaties. Wij zoeken de cliënt op en organiseren
dienstverlening bij hen in de buurt.
IederZijnWerk hanteert systeemcoaching als uitgangspunt bij het begeleiden van cliënten. We kunnen
mensen begeleiden voor korte of langere periodes.

Naam

InteraktContour

Adres

Berkenlaan 1 / Reestlaan 2

Postcode + Plaats

7951 CA Staphorst / 7944 BB Meppel

Telefoon

(0341) 255777

Email

staphorst@interaktcontour.nl /
meppel@interaktcontour.nl

Website

www.interaktcontour.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Niet-Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
InteraktContour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na bijvoorbeeld een beroerte,
ongeluk of hersentumor.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
InteraktContour biedt gespecialiseerde hulp aan mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na
bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Wij helpen mensen met hersenletsel te ontdekken wat nog wel
kan, om weer grip krijgen op hun leven, op het gebied van leven, wonen en werken. Omdat de gevolgen van
hersenletsel voor iedereen verschillend zijn, maken we een plan op maat waarbij de persoonlijke situatie, behoeften en
doelen uitgangspunt zijn voor de zorg en ondersteuning die men daarbij nodig heeft.
Activerende en ondersteunende begeleiding
Mensen met hersenletsel vinden het vaak moeilijk om hun dagelijkse leven op orde te krijgen. Wij bieden activerende
en ondersteunende begeleiding , zodat zij leren omgaan met de veranderingen en – met hulp van anderen in hun
omgeving – zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven doen en bepalen. Thuis, in hun sociale en werkende leven.
InteraktContour biedt behandeling, begeleiding en 24-uurs zorg in de provincies Overijssel, Flevoland, Utrecht en een
deel van Gelderland.

Naam

iQ Coaches BV

Adres

Slotermeerlaan 69 B5

Postcode + Plaats

1064 HA Amterdam

Telefoon

020-774 07 11

Email

info@iqcoaches.nl

Website

iqcoaches.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
ASS, NAH, PTSS, dementie, co morbiditeit

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
IQ Coaches is een organisatie van zelfstandig werkende coaches, die mensen wil helpen vooruit te komen in het leven,
om te zorgen dat hun beperking geen belemmering wordt voor hun persoonlijke ontwikkeling.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
iQ Coaches is een landelijke franchiseorganisatie die werkt met regionale teams. iQ Coaches is gespecialiseerd in het
begeleiden van mensen met o.a. ASS en ADD.
Bovenstaande doelgroepen omvat mensen die in een situatie zijn gekomen die ondraaglijk is geworden voor hen en voor
het gezin waarin ze leven. Maar ook mensen die naast hun autisme kampen met depressie, een eetstoornis,
genderdysforie, verslavingen, antisociaal gedrag of suïcidale gedachten. Velen van hen komen na behandeling bij iQ
Coaches terecht. Dan blijkt vaak dat de behandeling onvoldoende was. Dat komt doordat de meeste behandelaren de
eetstoornis, de depressie of wat voor probleem dan ook als losstaand van het autisme zien. Omdat het autisme er is vanaf
de geboorte, moet alle problematiek door de bril van het autisme bekeken worden. Bij veel behandelaren ontbreekt
specifieke kennis en ervaring van de autisme doelgroep. iQ coaches hebben die kennis wel. Juist bij mensen met ASS, ADD,
PTSS en NAH komen vaak combinaties van meerdere aandoeningen voor.
iQ Coaches zijn in beginsel HBO geschoold, of hebben door werk- en levenservaring aangetoond op dit werk- en
denkniveau te functioneren. Aanvullend volgen zij de interne post-HBO-opleiding. Daarnaast wordt er verwacht dat
coaches al eerder ervaring hebben opgedaan in het omgaan met mensen met autisme.

Naam

InCtrl-Zorgnetwerk

Adres

Schoenerweg 1B

Postcode + Plaats

8042 PJ Zwolle

Telefoon

0851307857. 0619956292

Email

info@inctrlzorg.nl

Website

www.inctrlzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
InCtrl-Zorgnetwerk is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met verschillende, complexe hulpvragen
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Onze begeleiders werken vanuit vertrouwen en gelijkwaardigheid. We werken met de cliënt samen aan uitdagingen en
problemen. De zorg voor de cliënt staat centraal, om hierbij zo goed mogelijk te helpen werken wij samen met een
dynamisch en divers teams, onze kracht ligt in die samenwerking vanuit verschillende disciplines.

Naam

Jan Arends b.v.

Adres

Postbus 2051

Postcode + Plaats

6802 CB Arnhem

Telefoon

088 270 1200

Email

info@janarends.nl

Website

www.janarends.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk exdelinquenten, jongeren

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Jan Arends biedt begeleiding, training en opvang op alle leefgebieden aan jongeren en volwassenen, mensen met een
psychische, psychiatrische, verstandelijke en/of sociale beperking, een detentieverleden, een (ex)verslaving of een
combinatie van factoren.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
"Ik bepaal mijn eigen leven en Jan helpt me verder"! Dat is in het kort de visie van Jan Arends. Bij Jan Arends helpen we
de cliënt graag verder. Zodat deze sterk in z'n schoenen staat en zelf dingen kan oplossen. Ontzorgen! Niet overnemen,
maar samen met de cliënt kijken naar de omstandigheden, die maken dat iemand niet zelfredzaam is; de gevolgen die
het heeft en vooral hoe dit om te buigen is met begeleiding van Jan Arends.
Wij werken methodisch, oplossings- en resultaatgericht. Het maakt niet uit of het gaat om wonen, financiën,
gezondheid, dagbesteding of werk, gedrag of problemen in de omgang met anderen. Samen met de cliënt maken we
een plan met heldere doelen, acties en afspraken gericht op resultaat: meer zelfredzaam. We leggen vast wat we van
de cliënt verwachten en wat de cliënt van de begeleider mag verwachten.
Onze coaches werken met de Zelfredzaamheidsmatrix (ZRM), die als startpunt wordt afgenomen bij de cliënt. Hierdoor
ontstaat een duidelijk zicht op de huidige zelfredzaamheid van de cliënt op alle leefgebieden. Tevens geeft het de cliënt
zelf inzicht en een overzicht waar aan gewerkt moet worden. Dit laat de transparantie, betrokkenheid en
verantwoordelijkheid toenemen bij de cliënt. Naast de domeinen waaraan gewerkt moet worden, komen bij de ZRM
ook de successen (wat gaat wel goed) naar voren, waar mogelijk gebruik van gemaakt kan worden bij de begeleiding
van de cliënt.

Naam

Henrike Hofstede Jongerenuniek

Adres

Oude rijksweg 400

Postcode + Plaats

7954DW Rouveen

Telefoon

06-22074117

Email

info@jongerenuniek.nl

Website

www.jongerenuniek.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep,
namelijk….jongeren.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Jongeren individuele begeleiding bieden, zodat zij zo goed mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Ik richt mij in de begeleiding van jongeren in de eerste plaats op hun kwaliteiten. Samen ontdekken welke kwaliteiten
bij je horen en welke mogelijkheden bieden deze kwaliteiten? Het etiketje van de beperking vind ik niet belangrijk.
Ik begeleid jongeren in hun zoektocht naar passend werk, scholing, vrijetijdsbesteding, dagstructuur enzovoort. Daarbij
vind ik het erg belangrijk dat de jongere zelf regie heeft en dat indien mogelijk het netwerk van de jongere bij de
begeleiding betrokken wordt.
Het spreekt elkaar bijna tegen, maar ik heb wel ruime ervaring in het werken met jongeren met ADHD, ASS, angst en
andere psychische en/of psychiatrische problematiek. Ook heb ik ruime ervaring met LVB-jongeren. Mijn specialisme is
selectief mutisme.

Naam

JouwPad-MijnZorg (Sabine Huberts)

Adres

Colijnstraat 5

Postcode + Plaats

7942BH Meppel

Telefoon

0619545317

Email

info@jouwpad-mijnzorg.nl

Website

www.jouwpad-mijnzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek

☒Ouderenzorg

☒(licht)Verstandelijke beperking

☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
mensen met PTSS

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☐Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

JouwPad-MijnZorg is er in Drenthe en Overijssel voor (jong) volwassenen met een beperking, voor mensen
die een (lichte) beperking op het gebied van de zelfredzaamheid, zelfregie of participatie ervaart/heeft. Ook
kunnen we mensen helpen bij het voeren van een eigen (financiële) administratie en omgang met geld.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Wat we willen bereiken samen met de hulpvrager, is dat iemand weer de regie over zijn of haar leven terug
in handen krijgt. Waar wij een stukje mee mogen lopen in iemands leven en de juiste handvatten mogen
geven om verder te komen. Respect, directe betrokkenheid, persoonlijke aandacht, betrouwbaarheid en
handhaving van eigen regie zijn kernwaarden die wij nastreven in onze werkwijze, om zodoende samen met
de hulpvrager elk doel te kunnen bereiken dat met elkaar gesteld is. Hierbij gaan we uit van de
mogelijkheden en niet van de onmogelijkheden. Onze werkwijze is zoveel mogelijk oplossingsgericht.
Er wordt goed geluisterd naar de hulpvrager en daar waar mogelijk betrekken we het netwerk overal bij.
Het is in belang van de hulpvrager dat de zorgwereld elkaar ontmoet, verbindt en waar nodig samenwerkt.
Daarom zoeken we indien nodig binnen ons werkveld actief contact met collega’s om zodoende de best
mogelijke zorg aan onze hulpvrager te waarborgen.

Naam

JP van den Bent stichting

Adres

Centraal Bureau JP van den Bent stichting
Hunneperweg 6

Postcode + Plaats

7418 EH Deventer
Hoogeveen: Henriëtte van der Plas,
tel. 06-13850428
De Wolden/Meppel: Hiske Landman,
tel.06-10960708
Staphorst: Alita Visserman,
tel. 06-12983932
Hoogeveen:
Hvanderplas@jpvandenbent.nl
De Wolden/Meppel:
hlandman@jpvandenbent.nl
Staphorst: Avisserman@jpvandenbent.nl

Telefoon

Email

Website

www.jpvandenbent.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒ Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒ Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒ Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒ (licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

Dit ☒Midden
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
met de producten
voor is gecontracteerd.
(02A03)
☒Midden
(07A12) waar de☒aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De JP van den Bent stichting ondersteunt, op een vraaggerichte wijze, mensen met een vraag bij leven.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De JP van den Bent stichting is een vraaggerichte organisatie. Dat betekent dat we in ons dagelijks werk goed luisteren naar signalen
en vragen van cliënten en daar de ondersteuning op afstemmen. Waar mogelijk betrekken we de omgeving van de cliënt hierbij.
Samen kijken we welke ondersteuning nodig is, die is voor iedereen anders, want ieder mens is uniek. Daarom is het belangrijk
iemand écht te zien, met oprechte aandacht en interesse.
We ondersteunen vanuit het uitgangspunt ‘doe gewoon en gewoon doen’. De afspraken die we hierover maken leggen we vast in
een ondersteuningsplan.
Kernwaarden van JP zijn vertrouwen, eigenaarschap, transparantie, aanspreekbaarheid, professionaliteit en leervermogen.
Onze medewerkers worden jaarlijks op verschillende gebieden geschoold en sluiten met behulp van opleiding en structurele
betrokkenheid van een gedragsdeskundige aan bij de diverse vragen die er zijn.
Omdat we het belangrijk vinden dat de ondersteuning aan de cliënt door kan gaan en inzichtelijk is, werken we altijd met twee
begeleiders per cliënt.

Naam

Stichting K-Vriendelijk

Adres

Bouwstraat 1

Postcode + Plaats

7731 CP

Telefoon

0529-760011

Email

info@k-vriendelijk.nl

Website

www.k-vriendelijk.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Stichting K-vriendelijk biedt begeleiding aan jeugdigen, volwassenen en gezinnen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Stichting K-vriendelijk werkt vanuit een positief mensbeeld.
'Ieder mens is een uniek individu met eigen mogelijkheden tot groei'.
Stichting K-vriendelijk heeft een aantal uitgangspunten die van invloed zijn op onze basishouding en werkwijze;
•
Vraaggericht werken (aansluiten bij de wensen en de hulpvragen)
•
Positieve bekrachtiging (aanmoedigen, complimenteren en de sterke kanten benutten)
•
Transparant zijn (zeg wat je doet en doe wat je zegt)
•
Doelgericht (met behulp van doelen naar een resultaat toewerken)
•
Systeemgericht werken (het betrekken van het gezin, de familie en het netwerk bij de hulpverlening)

Naam

Stichting JY

Adres

Weg van Rollecate 17a

Postcode + Plaats

8325 CP Vollenhove

Telefoon

0527 745959

Email

info@stichtingjy.nl

Website

www.stichtingjy.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Hoarding / verzamelstoornis

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Stichting JY is er voor mensen, JY is er voor jou!
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Stichting JY is er voor mensen, voor iedereen die om wat voor reden dan ook ondersteuning nodig heeft in zijn of haar
dagelijks bestaan. Stichting JY ondersteunt mensen met psychische-, psychosociale- en psychiatrische problemen. Soms
in combinatie met een licht verstandelijke beperking, een verslaving of een justitieel verleden.
JY biedt ambulante begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar.
Achter ieder mens schuilt een verhaal. Een uniek verhaal dat voor de buitenwereld niet altijd zichtbaar is. Ontelbare
redenen of omstandigheden zorgen ervoor dat ‘gewone’ dingen ineens minder vanzelfsprekend zijn. In dat geval is
Stichting JY er om te helpen en te begeleiden. Of het nu gaat om een maatje bij de strijd tegen een verslaving,
helpende handen voor als het thuis niet lekker loopt, voor het op een rij zetten van de financiën of een steuntje in de
rug als het leven minder rooskleurig lijkt. We brengen structuur aan en zorgen ervoor dat je overzicht krijgt. Samen
met jou pakken we de draad weer op en kijken we vooruit.
Klein of groot, eenvoudig of complex. JY kijkt met aandacht naar elke hulpvraag én naar jou. De begeleiding is altijd
persoonlijk, van het begin tot het einde. Met een begeleider die je begrijpt en je verder helpt, hoe lang het ook duurt.
JY is flexibel, waar nodig werken we ’s avonds en voor acute zaken zijn we 24/7 bereikbaar.
Iedereen verdient ondersteuning. Jij staat bij ons centraal. JY helpt je jouw eigen koers te varen en laat pas los wanneer
je het zelf weer kan.

Naam

Kadera aanpak huiselijk geweld

Adres

Terborchstraat 13

Postcode + Plaats

8011 GD Zwolle

Telefoon

0884222495

Email

info@kadera.nl

Website

http://www.kadera.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
aanpak huiselijk geweld en bijkomende problemen.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Kadera helpt huiselijk geweld te voorkomen en pakt huiselijk geweld samen met het systeem en ketenpartners
duurzaam aan.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kadera is gespecialiseerd in de aanpak van huiselijk geweld in gezinnen, zowel in de opvang als bij mensen thuis. Wij
vinden dat het voor iedereen thuis veilig moet zijn. We werken samen met de cliënt, de gezinsleden, het netwerk van
het systeem/gezin en ketenpartners om samenhangende hulp te bieden aan het hele gezin.
Het doel van onze hulp is dat het huiselijk geweld duurzaam stopt en dat het thuis voor iedereen veilig is. Ook voor de
problemen die ontstaan zijn door het huiselijk geweld of daarmee samenhangen, zoeken we samen met de cliënt en
diens omgeving een oplossing. Ons werk is erop gericht op zoveel mogelijk gebruik te maken van de kracht van het
systeem zelf (regie bij cliënt) om verandering te bewerkstellingen en duurzaamheid daarvan te borgen. Bovendien richt
Kadera zich op preventie en op het verspreiden van kennis over (het signaleren van) huiselijk geweld, door het bieden
van training en voorlichting.
De cliënt en het gezin/systeem staan centraal en krijgen zorg op maat. Kadera maakt waar mogelijk gebruik van
netwerk en collectieve en voorliggende voorzieningen in de wijk en werkt integraal samen met ketenpartners.
Door uitvoering te geven aan de krachtprincipes, dragen we bij aan de beweging van zwaardere naar lichtere en
collectieve vormen van ondersteuning.

Naam

Kampus Dagbesteding

Adres

Gijsselterweg 35

Postcode + Plaats

7963PG Ruinen

Telefoon

06-41616952

Email

info@kampusdagbesteding.nl
www.kampusdagbesteding.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiding (in een groep) met activiteiten, waarmee een persoon wordt ondersteund bij het uitvoeren van algemene
dagelijkse levensverrichtingen en bij het aanbrengen en behouden van structuur in en regie over het persoonlijk leven.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Waarom Kampus Dagbesteding?
Kleinschaligheid en individuele aandacht voor de deelnemers.
Natuurrijke en rustige omgeving gelegen naast een klein natuurgebied.
Dier en tuin, gecombineerd met verschillende boerderijdieren, een moestuin en een kas;
Persoonlijke ontwikkeling vinden wij erg belangrijk.
Invulling van dagbesteding middels verschillende activiteiten:
Bezigheden met dieren
Bezigheden in de tuin
Bezigheden in de keuken: bakken en koken
Creatieve werkzaamheden
Enz.
Onze kwaliteit is o.a. luisteren naar de deelnemers en kijken naar hoe we samen gestelde doelen kunnen bereiken. Dat
kan bij ons op verschillende manieren. We werken samen als het kan, maar ook individueel als het moet.

Naam

Khalid Bouazza (KB Zorg)

Adres

Troelstraplein 32/Prinsengracht 12

Postcode + Plaats

7942BD Meppel/7941KD Meppel

Telefoon

0625284783

Email

info@kbzorg.nl

Website

www.kbzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
KB Zorg is een kleinschalige instelling met een sterk (lokaal)netwerk. KB Zorg biedt coaching, begeleiding (ook in de
gezinssituatie) en dagbesteding aan met name jeugdigen en jong-volwassenen.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
KB Zorg hanteert de volgende kernwaarden: • Outreachend werken (in de thuissituatie, op school of stage of op het
werk) • O.a. weerbaarheidstraining en sport als middel om actief te werken aan de (mentale) weerbaarheid van de
zorgvrager. KB Zorg is betrokken bij de cliënt, maar ook in hoge mate bereikbaar, beschikbaar en benaderbaar. Dit in
en buiten kantooruren, op locatie en de leefomgeving van de cliënt.
KB Zorg is in staat samen met lokale jongeren/volwassenen (persoonlijke) doelen te formuleren. KB Zorg creëert in het
verlengde van geboden ondersteuning en begeleiding aan haar cliënten een fysieke en veilige omgeving waar men op
gezette tijden elkaar kan ontmoeten, activiteiten kan ondernemen of bijvoorbeeld huiswerk kan maken
(dag/vrijetijdsbesteding). KB Zorg ziet daarin voor de doelgroep (jeugdige) nieuwkomers mogelijkheden ter
ondersteuning.

Naam

Kindzorg Marion

Adres

1e Nijeveense Kerkweg 1

Postcode + Plaats

7948 NS Nijeveen

Telefoon

0522 491194

Email

info@kindzorgmarion.nl
www.kindzorgmarion.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek/ beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende vervuiling
☐Psychisch, psychiatrisch, psychosociaal
☐(licht)Verstandelijke beperking

☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
kinderen, jongeren, jongvolwassenen met autisme
en/of AD(H)D en hun ouders, werkgever en
netwerk.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Kindzorg Marion biedt cliënten ongeacht hun leeftijd langjarige levensloopbegeleiding bij autisme en/of AD(H)D

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Door langjarige, persoonlijke ondersteuning en begeleiding biedt Kindzorg Marion haar cliënten duidelijkheid,
structuur en voorspelbaarheid. Kindzorg Marion bestaat uit 2 betrokken begeleiders Marion en Kees die voor de
cliënten 7 dagen per week bereikbaar zijn. Er is geen personeel in loondienst en alle cliënten hebben 1 vaste
begeleid(st)er. Naast de WMO begeleiding kent Kindzorg Marion ook begeleiding binnen de jeugdwet, dit zorgt voor de
noodzakelijke gewenste continuïteit bij het ouder worden. Hierdoor ontstaat naar verloop van tijd een sterke
vertrouwensband tussen cliënt en begeleider.
Door de geboden levensloopbegeleiding kunnen cliënten zich naar vermogen ontwikkelen en (blijven) participeren in
de samenleving. De client kan de balans tussen draaglast en draagkracht zo veel mogelijk bewaren, het voorkomt
structurele overbelasting. De begeleiding vergroot de zelfredzaamheid, zelfreflectie en het zelfinzicht, daarnaast
verzorgt het de ondersteuning bij de regie over het eigen leven.

Naam

Kinunya

Adres

De Veentjes 20

Postcode + Plaats

8375 GR Oldemarkt

Telefoon

06-30223209

Email

ivonne@kinunya.nl
www.kinunya.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk:

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Mensen die om wat voor reden dan ook buiten de boot (dreigen) te vallen in de maatschappij
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De kenmerken van Kinunya:
Out of the box denken en handelen;
Inzicht / kennis in psychische problemen en processen;
Activeren, stimuleren en motiveren met humor en respect;
Spiegelen en confronteren met een positieve inslag;
Daadkracht;
Humor
De kwaliteiten van Kinunya:
Door vakkundigheid en jaren ervaring in het begeleiden van mensen met multi-problem / psychische / (sociale) problemen
en/of verslavingsproblematiek, weet ik de juiste methodes toe te passen om mensen (weer) positief in het leven te zetten;
Daarnaast ben ik rustig, kan goed luisteren, spiegel en confronteer, maar blijf altijd positief en respect staat bij mij voorop;
Ik begeleid en coach individuen en gezinnen op weg naar herstel. Samen met de cliёnt ga ik op zoek naar zijn/haar eigen
kracht en mogelijkheden op zijn/ haar eigen niveau.

Naam

Klein Herxen

Adres

Mr. J.B. Kanweg 99

Postcode + Plaats

9439TE Witteveen

Telefoon

06-52630911

Email

info@kleinherxen.nl

Website

www.kleinherxen.nl
https://www.facebook.com/kleinherxen/

Klein Herxen

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Wij sluiten niemand op voorhand uit.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☐Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
met de producten
voor is gecontracteerd.
☐Middenwordt
(02A03)
☒Midden
(07A12) waar de☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☐Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Dagbesteding voor volwassenen die sociaal- emotionele en/of psychische problematiek ervaren en/of een lichte
verstandelijke beperking hebben.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
-

Kleinschalig (zeer kleine setting)
Werken in en met de natuur
Continuïteit in de begeleiding
Ervaren en geschoolde begeleiding
Rustige (veilige) locatie
Open verbinding met de samenleving
Werken aan de basis
Wij werken vanuit de visie dat veranderen en ontwikkelen alleen kan vanuit een geode (stabiele) basis. De
begeleiding is er dan ook op gericht om eerst een stabiele basis te creëren. Eventueel van daaruit verder
ontwikkelen.
In de praktijk proberen we activiteiten te ontwikkelen die passen bij de (hulp-)vraag van de cliënt.
De begeleiding op Klein Herxen is vragend, niet sturend en doet een beroep op het eigen vermogen van de
cliënt, in de breedste zin van het woord.

Naam

Stichting Lelie Zorggroep (Agathos)

Adres

Bovenkruier 47 (locatie)

Postcode + Plaats

7323 AJ, Apeldoorn

Telefoon

010-2640777

Email

aanmeldingenapeldoorn@leliezorggroep.nl

Website

http://www.agathos-hulpverlening.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Agathos is een reformatorische organisatie die intensieve ambulante hulpverlening biedt aan kinderen, jongeren,
volwassenen en gezinnen. Vanuit een christelijke visie bieden wij zorgverlening aan iedereen met een hulpvraag die
aansluit bij ons hulpaanbod, ongeacht levensovertuiging.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij bieden intensieve hulpverlening die bestaat uit begeleiding, ontwikkelen van vaardigheden, inzicht geven in eigen
problematiek, opvoedondersteuning en andere vormen van ondersteuning en begeleiding. De begeleiding varieert van
een 'steuntje in de rug' tot een intensief hulpverleningstraject. Ons uitgangspunt is altijd uw situatie en de
mogelijkheden en vaardigheden die u hebt.
Wij geloven in de meerwaarde van een brede aanpak. We combineren onze professionele hulpverlening dan ook graag
met inzet van mantelzorgers, familie en vrijwilligers uit de (kerkelijke) omgeving. Uiteraard met instemming van onze
cliënten en met in achtneming van de regels rondom privacy.

Naam

Loods 66B

Adres

Industrieweg 66B

Postcode + Plaats

7903 AK Hoogeveen

Telefoon

06 273 43 315

Email

info@loods66b.nl

Website

www.loods66b.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Loods 66b (houtbewerking, groenvoorziening, fietsenmakerij, metaalbewerking en productie) richt zich op mensen die
(vooralsnog) geen werkzaamheden kunnen verrichten op de reguliere arbeidsmarkt.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Loods 66b biedt structuur en regelmaat waardoor mensen een (arbeids)ritme opdoen. Dit is bij de diverse doelgroepen
die we bedienen van cruciaal belang. We zijn een kleinschalig en overzichtelijk leer- en werkbedrijf, bij ons kunnen
deelnemers zichzelf zijn, de lijnen met begeleiders en vrijwilligers zijn kort. Door de hoge mate aan direct en
persoonlijk contact en aandacht, weten we wat er speelt bij deelnemers en kunnen we proactief en flexibel reageren
op ontwikkelingen óf tegenslagen.
Door mensen aan het werk te zetten, kunnen zij erachter komen wat ze leuk vinden, waar ze plezier aan beleven en
waar hun kwaliteiten liggen. De directe binding met het maken van een product, het contact met begeleiders,
vrijwilligers en bezoekers doet een gezond appél op de inzet en ontwikkeling van deelnemers. Zo kunnen ze hun
zelfwerkzaamheid, taakgerichtheid en vaardigheden ontwikkelen. Deelnemers zijn vaak trots op wat ze doen en maken
bij ons en daar waar mogelijk leidt dit tot een plek op de arbeidsmarkt.
Met al deze randvoorwaarden, en mede middels individuele begeleiding op locatie en thuis, kunnen deelnemers
structuur opbouwen, problemen die ze tegenkomen het hoofd (leren) bieden, groeien en ontwikkelen. En bovenal
doen we wat we zeggen en zeggen we wat we doen.

Naam

MEMPHYS

Adres

Vlietweg 17E

Postcode + Plaats

2266 KA Leidschendam (hoofdkantoor)

Telefoon

071-542 19 40

Email

info@memphys.nl

Website

www.memphys.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
mensen met lichte dementie die zelfstandig wonen

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
WMO-begeleiding waarin nauw wordt samengewerkt met ketenpartners

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Memphys gaat ervan uit dat hulpvragen van mensen ontstaan binnen een onbevredigende context.
Hulp bieden betekent samen met de client werken aan een verandering van de context.
Ons uitgangspunt hierbij is: ‘’Door te doén ga je doen (én anders denken).’’ ‘’Beweging’’ is waar het om gaat.
De professionals van Memphys helpen de client bij het vinden van een goede balans tussen de kwetsbaarheid en zijn
vermogen om de regie over zijn leven te (her)nemen.
Bij Memphys werken: WMO-begeleiders, psychologen, een psychiater en sociaalpsychiatrisch-verpleegkundigen.
Memphys werkt ambulant maar kan indien nodig beschikken over een locatie binnen de gemeente De Wolden.

Naam

Mens&Mens

Adres

Kerkweg 30a

Postcode + Plaats

7936 TK Tiendeveen

Telefoon

06 – 51 71 97 86

Email

sandra@mensenmens.nl

Website

www.mensenmens.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
mensen met een (voornamelijk) lichamelijke
beperking.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☐Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Mens&Mens richt zich op het ontwikkelen van de persoonlijke en praktische mogelijkheden

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kleinschalig
Persoonlijk
Vaste begeleiders
Afgestemd op persoonlijke wensen en mogelijkheden
Gericht op vergroten van het zelfvertrouwen en daarmee vergroten van de mogelijkheden

Naam

Mijn Thuiszorg

Adres

Toldijk 17

Postcode + Plaats

7908 TA Hoogeveen

Telefoon

0528- 233509

Email

info@mijnthuiszorg.nl

Website

www.mijnthuiszorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De focus van de begeleiding ligt op de gezondheid en gedrag en niet op de diagnose en/of ziektebeeld. Een integrale
benadering staat bij ons voorop, d.w.z.: nauwe samenwerking tussen huisarts-POH-psycholoog-gemeente-GGZ en
wijkverpleegkundige.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Korte lijnen en begeleiding wordt aangeboden die minimaal belastend zijn voor de cliënten. Er wordt eerst een
begeleiding aangereikt/uitgevoerd, waarbij niet gelijk gewerkt wordt met het stellen van een DSM-diagnose, maar wel
wordt er een werkdiagnose gesteld om de kwetsbare oudere/jongere te begeleiden. Er wordt hierbij rekening
gehouden met het gezinssysteem en de context van de problematiek, waarbij wordt gekeken naar gezondheid en
gedrag. ( OHE systematiek) Mijn Thuiszorg werkt met professionals die goed zijn in het begeleiden van jongeren en
ouderen. Wij kunnen flexibel inspelen op de nieuwe ontwikkelingen. Wij hebben weinig overhead, staan open voor
innovatieve ideeën, kunnen de kosten daardoor drukken. Wij kijken en denken “colour lokale ”en zitten niet vast in het
stramien van bestaande zorginstellingen.

Naam

Nadicare

Adres

Zuiderkruis 93

Postcode + Plaats

7904 HT Hoogeveen

Telefoon

06-42720279

Email

info@nadicare.net

Website

www.nadicare.net

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid
en vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Arabische ouderen/cliënten.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
NadiCare wil bijdragen aan een gelukkige en betekenisrijke oude dag, alsmede aan het ontzorgen van de familie en
vrienden van deze ouderen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Voor NadiCare is het van groot belang dat de geleverde zorg voortdurend voldoet aan de wensen en
behoeften van onze cliënten;
Wij hebben de kennis en ervaring in huis om de cliënten te begeleiden bij het opzetten van een
begeleidingsplan;
NadiCare ziet dat zorgvragers met een Arabisch achtergrond regelmatig de weg niet weten te vinden naar
professionele zorg. Daarnaast kleeft er vaak nog een taboe aan ziekten. NadiCare helpt de ouderen invulling
te geven aan de zorgvraag.
Wij verbinden zorg en plezier met elkaar voor zowel de klant alsook onze enthousiaste medewerkers binnen
de zorgfuncties: begeleiding (groep & individueel).

Naam

NNCZ

Adres

Stephensonstraat 1

Postcode + Plaats

7903 AS Hoogeveen

Telefoon

0528-200205

Email

klantadvies@nncz.nl
www.nncz.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties (NNCZ) is een professionele zorgorganisatie die u
ondersteuning biedt op het gebied van huishoudelijke hulp, dagbesteding, wonen, thuiszorg,
dienstverlening, verpleging, verzorging en behandeling.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Samen met u en uw naasten kijken we naar de beste vorm van ondersteuning, zodat u zo lang mogelijk,
zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven en wonen. De NNCZ steunt burger- en bewonersinitiatieven.
Bij ons komen verschillende aspecten van wonen, welzijn en zorg samen, waarbij uw eigen situatie het
uitgangspunt is. Het welbevinden van onze cliënten staat altijd voorop. We stimuleren de zelfredzaamheid
van cliënten en begeleiden in het maken van keuzes. Daar waar nodig bieden we ondersteuning of helpen
we ondersteuning te organiseren. We vinden het belangrijk dat mensen zelf keuzes maken en de gekozen
leefwijzen blijven voortzetten, thuis of in een van onze woonvormen. Waarbij iedereen, ongeacht
levensfase, mogelijkheden of beperkingen, een waardevol bestaan leidt.
De NNCZ biedt u alles op het gebied van zorg en ondersteuning, o.a. met huishoudelijke hulp en
dagbesteding. Van gezamenlijke activiteiten en handige diensten tot specialistische zorg en behandeling.
Met de juiste ondersteuning willen wij u helpen op uw vertrouwde plek oud te worden. Maar lukt thuis
wonen niet meer, dan bent u van harte welkom in ons woonzorgcentrum. Leven zoals u dat wilt, dat is
ons uitgangspunt. Samen met u kijken we naar de voor u beste vorm van zorg. Immers: samen zijn we
van waarde!

Naam

No Judgment

Adres

Schutstraat 47

Postcode + Plaats

7907 CA Hoogeveen

Telefoon

0528-856201

Email

info@nojudgment.nl

Website

www.nojudgment.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☐Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Volwassenen met een hulpvraag.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Je zou het misschien niet verwachten van een tattoo- en piercingshop, maar No Judgment biedt ook persoonlijke
begeleiding en dagbesteding. No Judgment is een officiële zorginstelling en heeft alles onder één dak gehuisvest. Waar
we als No Judgment voor gaan is op professionele basis hulpverlening bieden aan iedereen vanaf 18 jaar die daar
behoefte aan heeft. Er wordt door de wereld te vaak en te veel gekeken naar de buitenkant en daar wordt een oordeel
op gebaseerd. De naam die we hebben gekozen voor onze onderneming is dan ook heel bewust gekozen. We kijken
niet naar hoe iemand eruit ziet of oordelen over het gedrag van een persoon maar proberen altijd een stap verder te
gaan en te kijken. Een tatoeage of een piercing is een vrije keuze, de manier waarop iemand zich gedraagt niet altijd.
Iedereen kan in zijn leven tegen problemen aanlopen die hij of zij niet de baas kan. Soms heb je daar een korte of
langere periode hulp bij nodig. Geen hulpvraag is te gek.

Naam

Stichting De Noorderbrug (’s Heerenloo)

Adres

Stedumermaar 6

Postcode + Plaats

9735 AC Groningen

Telefoon

050 597 3800 (front office)
050 597 3820 (klant en advies, werkdagen
tussen 9.00 en 13.30 uur)

Email

klantenadvies@noorderbrug.nl

Website

www.noorderbrug.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Let op Hoogeveen alleen Respijtzorg

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
De Noorderbrug is specialist voor mensen met
niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met
complexe problematiek of een chronische ziekte.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☒Licht
(07A11)
☒Respijtzorg (04A01)
Dit tekstvak
wordt
door
de
gemeente
gevuld
met
de
producten
waar
de
voor is gecontracteerd.
☒Midden (02A03)
☒Midden
(07A12)
☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar

(02A05)

☒Zwaar

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Noorderbrug is specialist voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel, doofheid met complexe problematiek,
een chronische neurologische aandoening en de ziekte van Huntington en biedt specialistische begeleidingstrajecten
en zorgpaden die zich richten op de gebieden waarop mensen met bovenstaande problematiek vaak vastlopen.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Noorderbrug werkt altijd vanuit de overtuiging dat eigen regie, eigen kracht en waardering van de omgeving een
grotere kwaliteit van leven geven. In onze aanpak staan zelfredzaamheid- en participatiemogelijkheden daarom altijd
centraal. Als wonen in de eigen thuissituatie niet meer lukt, kunnen mensen terecht bij een wooncentrum van De
Noorderbrug voor 24-uurs ondersteuning of behandeling.

Naam

Omega Groep B.V.

Adres

Dokter van Deenweg 50

Postcode + Plaats

8025 BC Zwolle

Telefoon

038 – 455 27 41

Email

inkoop@omegagroep.nl
www@omegagroep.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Omega Zorg begeleidt (jong) volwassenen en gezinnen waarbij sprake is van een licht verstandelijke of psychiatrische
beperking op het gebied van autisme. Leeftijd is daarbij ondergeschikt.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Omega wil een bijdrage leveren aan de levenskwaliteit van de client of het gezin. Belangrijk daarvoor vinden we de
relatie die er tussen client en begeleider is. Waarin we de client de erkenning willen geven voor wie hij/zij is. Wij
werken vanuit vijf verschillende levenscirkels waarin de levenskwaliteit een rol speelt. Het gaat om de volgende vijf
levenscirkels (levensterreinen) waarop de begeleiding zich richt. Erkenning: mag je er zijn zoals je bent, word je gezien
in wie je bent en wat je nodig hebt. Eerste levensbehoeften: kun je fatsoenlijk wonen, heb je voldoende inkosten voor
eten en kleding. Basisveiligheid: kun je veilig opgroeien/leven. Sociale contacten: heb je in je leven mensen waar jij
belangrijk voor bent en zijn er mensen die belangrijk zijn voor jou. Zelfontplooiing: zie je mogelijkheden om dingen te
ontdekken en te leren. De erkenning van de client staat voorop: “..het gaat om wie je bent”. Samen met de client
kijken wij wat er op elk gebied nodig is. We doen dit op basis van een begeleidingsplan wat samen met de client is
opgesteld.

Naam

Op de Railz Coaching en Begeleiding

Adres

Het Haagje 109

Postcode + Plaats

7902 LD Hoogeveen

Telefoon

06-31974143

Email

marianne@opderailz.nl
www.opderailz.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Op de Railz, Coaching & Begeleiding ondersteunt cliënten in wonen, werken en/of leren en leven, om mensen met een
(licht verstandelijke) beperking tot hun recht te laten komen in de samenleving, waarbij we zorg op maat bieden,
rekening houdend met de beperking en kwaliteiten van de cliënt met als doel de zelfredzaamheid te bevorderen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Op de Railz Coaching, Begeleiding & Neurofeedback (verder Op de Railz) is een kleinschalig en daardoor
laagdrempelige onderneming die gericht is op ondersteuning en (ambulante) zorgverlening. Zo bieden wij
ondersteuning op het gebied van wonen, werken, zelfredzaamheid en het (re-)integreren in de samenleving, aangepast
op de wensen van de cliënt.
Op de Railz biedt begeleiding aan volwassenen vanaf 18 jaar met of zonder een (licht) verstandelijke beperking,
psychiatrische stoornissen, verslaving en/of andere kwesties die de zelfredzaamheid beïnvloeden.
Het kantoor van Op de Railz is gevestigd in Hoogeveen en sinds kort ook in Hollandscheveld. Op de Railz biedt
ambulante hulpverlening in Groningen, Friesland en Drenthe.

Naam

Op ’t Hoge (Rita Divendal)

Adres

Rijksweg 46

Postcode + Plaats

7975RV

Telefoon

06-50935324

Email

ritadivendal@opthoge.nl
www.opthoge.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

xPsychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
x(licht)Verstandelijke beperking
x Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
mensen met autisme spectrumstoornissen en
ADHD

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
x Licht
(02A22)
x Midden
(02A03)

Begeleiding Groep
x Licht
(07A11)
x Midden
(07A12)

x Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
x Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Levensloopbegeleiding van kinderen en volwassenen met ASS, ADHD en disharmonisch IQ met als doel een zo groot als
mogelijke zelfredzaamheid te bereiken en te behouden.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Vanuit veel kennis en ervaring wordt er begeleiding op maat gegeven, werkend vanuit vooraf met de cliënt
afgesproken doelen, maar met een flexibele inzet als het gaat om onverwachte situaties. Hulp waar nodig maar met als
insteek dat wat de cliënt zelf kan, ook zelf doet. De inzet van methodieken zijn divers maar altijd passend bij de
persoon.
Werktijden zijn aangepast aan de dagbesteding van de cliënt, dus niet van 9-5.
Er wordt gewerkt vanuit de visie dat contact en afstemming (soms psycho-educatie) met het netwerk van de cliënt
belangrijk is om de cliënt in zijn/haar kracht te laten komen.
Geen wisseling in begeleider, altijd dezelfde persoon.

Naam

Ourika Zorg (Milouda Boukayouo-Oustou)

Adres

Thorbeckelaan 156

Postcode + Plaats

7942 CT

Telefoon

0641411193

Email

3.faadim@gmail.com
www.ourikazorg.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☐Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De eigen kracht aanspreken en weer in leren zetten die in ieder individu zit.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Een zeer ervaren SKJ en NVRG geregistreerde ambulant hulpverlener en systeemtherapeute die op allerlei gebieden bij
kan springen om weer meer balans te creëren in het leven. Dit doe ik door mijn ruime kennis en ervaring in te zetten
en ook door de systemische blik die nodig is om waar nodig tot de kern van bepaalde problematiek te komen en die
dan aan te pakken bij de wortel. Daarnaast ben ik een zeer betrokken hulpverlener wat ervoor zorgt dat de cliënt zich
gehoord en begrepen voelt en hoop krijgt in het oplossen van de problematiek waar de cliënt tegen aan loopt. Verder
weet ik vlot een prettige werkrelatie op te bouwen met de cliënt die er vervolgens weer voor zorgt dat het
verandermechanisme eerder aangesproken wordt bij de cliënt.

Naam

Panta Rhei Zorg BV

Adres

Postbus 1041

Postcode + Plaats

8300BA Emmeloord

Telefoon

0527-622353

Email

info@panta-rhei.nu

Website

www.panta-rhei.nu

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Client en systeem stabilliseren en vandaar uit laten ervaren dat er ook voor hem of haar mogelijkheden zijn om deel te
nemen aan de maatschappij, wij doen wat wij zeggen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Iedere mens mag er zijn!!!!
Uitspraak van een client; “jullie staan naast, achter en voor mij als mens”
Panta Rhei Zorg B.V. is een organisatie die maatwerk bied en levert aan cliënten ongeacht hun achtergrond, sekse of
religie. Iedere client heeft een vaste begeleider en hij of zij wordt thuis begeleid/ondersteund. Omdat iedere client een
andere vraag heeft wordt er gekeken naar hoe en wat is deze client nodig bij deze hulpvraag of probleem. Wij zijn
flexibel en kunnen wanneer dat nodig is heel snel beginnen met de begeleiding van cliënten. Bijv: bij dreigende
uithuiszetting o.i.d. Wij werken onder andere voor het interventieteam van de gemeente Dronten.
We zijn goed in het winnen van vertrouwen van cliënten en dat is de basis om resultaten te boeken. Er zijn korte
lijntjes met de gemeente, transparant en duidelijk. Wij zijn creatief in het zoeken van oplossingen en wij denken in
mogelijkheden. Wij doen wat wij zeggen, niet meer en niet minder.

Naam

PGVZ B.V.

Adres

Gildestraat 1

Postcode + Plaats

8263 AH Kampen

Telefoon

038 333 1794

Email

info@pgvz.nl

Website

www.pgvz.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het ondersteunen van mensen met een lichamelijke en/of geestelijk beperking voor een betere kwaliteit van leven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
PGVZ biedt kwalitatieve zorg op maat. En dat zeggen wij niet zomaar. PGVZ is ontstaan vanuit een eigen zorgbehoefte,
waarin bestaande zorgaanbieders niet kunnen voorzien. Flexibel, op maat en begrepen. Wij weten dus precies wat de
behoefte aan zorg en begeleiding kan zijn.
Wij helpen mensen met hulp in de huishouding, met thuiszorg en specialistische ambulante begeleiding. Verder zijn wij
actief op het gebied van werk en dagbesteding en bieden wij zorg en begeleiding binnen wooninitiatieven voor mensen
met een beperking.

Naam

Philadelphia Werk & Begeleiding(statutaire naam: Werk
& Begeleiding Noord Nederland B.V.)

Adres

Wijersstraat 1

Postcode + Plaats

3811 MZ Amersfoort

Telefoon

Email

Website

Elizabeth van Berkum: 06-54752634 (ambulante
Ondersteuning)
Tineke Westera: 06-11562966 (Aanbestedingen e.d.)
e.vanberkum@philadelphia.nl (ambulante ondersteuning)
danielle.westrik-eilander@philadelphia.nl (Dagbesteding)
tineke.westera@philadelphia.nl (Aanbesteding e.d.)
www.philadelphia.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
☒Licht wordt
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☒Midden
☒Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Philadelphia Werk en Begeleiding ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare burgers
bij het vergroten van hun zelfredzaamheid en participatie en bij het ontdekken en ontwikkelen van hun talenten.
Daarvoor bieden we hun ambulante ondersteuning en dagbesteding.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Philadelphia Werk & Begeleiding maakt deel uit van Stichting Philadelphia Zorg, een landelijke aanbieder van zorg en
ondersteuning. Wij streven ernaar om mensen het beste uit zichzelf te laten halen, iedere dag weer opnieuw. Onze
missie is de kwetsbare medemens te ondersteunen en te begeleiden om een zo gelukkig mogelijk leven te leiden en
het beste uit zichzelf te halen. Geïnspireerd door onze christelijke identiteit werken wij vanuit de waarden aandacht en
plezier, professionaliteit, verantwoordelijkheid en passie.
Onze visie op het dagbestedingsaanbod is gebaseerd op twee pijlers: Participatie en talent. De eerste pijler is dat
mensen zo veel mogelijk moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Onze tweede pijler is dat we ervan uitgaan
dat ieder mens talenten heeft en het meest tot zijn of haar recht komt, wanneer iemand de gelegenheid heeft deze
talenten te gebruiken en te ontwikkelen. In de doorontwikkeling van het aanbod leggen we daarom een groot accent
op het begeleiden van kwetsbare burgers om hun talenten te ontdekken, te ontwikkelen en te gebruiken.

Naam

Plus Boerderij

Adres

Midden 128

Postcode + Plaats

8351HK Wapserveen

Telefoon

0521-593644

Email

info@Plusboerderij.nl

Website

www.plusboerderij.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

X Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
X (licht)Verstandelijke beperking
X Specifieke of bijzondere doelgroep,
namelijk…Ook somatische vraagstukken..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
x Licht
(02A22)
x Midden (02A03)
x Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
x Licht
(07A11)
x Midden
(07A12)
x Zwaar (07A13)

Overige
x Respijtzorg (04A01)
x Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Mensen zo goed mogelijk te helpen hun potentieel te benutten en hun talenten te ontplooien

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Plus Boerderij is een kleinschalige zorgboerderij die er op gericht is de talenten en het potentieel van clienten te
onderzoeken en te helpen ontplooien.
Op de zorgboerderij wordt in de weekenden logeeropvang geboden aan jongeren. Door de weeks is er ruimte voor
kleinschalige WMO opvang.
Daarnaast biedt de boerderij ambulante begeleiding aan.
De boerderij wordt geleid door een huisarts, een HBO verpleegkundige een orthopedagoog en een transformationeel
coach. Daarnaast zijn er een zestal medewerkers die de begeleiding op zich nemen.
Door de mix van kennis en ervaring is de boerderij ook benaderbaar voor mee somatisch gerichte vragen.
De boerderij wil een plek zijn waar mensen zich kunnen ontplooien. Aangezien dat alleen kan als er een veilige plek
gecreëerd kan worden, bieden wij GEEN plek voor agressie of verslavingsvraagstukken. Op de boerderij zijn koeien,
melkgeiten, paarden, kippen en eenden. Bij het bedrijf horen tevens 17 hectare grond en 3 hectare bos.

Naam

Professionals in NAH

Adres

Woodbrookersweg 2

Postcode + Plaats

7244 RB Barchem

Telefoon

0573-442646

Email

wmo@nah.nl

Website

www.nah.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
NAH

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Professionals in NAH is een zelfstandige onderneming die mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (18+) begeleidt
bij de regie over hun eigen leven, in hun eigen woon- en leefsituatie.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Onze goed opgeleide en gekwalificeerde professionals begeleiden onze cliënten in een zo zelfstandig mogelijk bestaan,
dit is altijd maatwerk op cliëntniveau. Hierbij streven we ernaar onszelf overbodig te maken, waardoor de begeleiding
kan worden afgebouwd en/of beëindigd. Wij begeleiden op zo’n wijze dat de persoon met NAH leert met de
resterende mogelijkheden en beperkingen om te gaan. In principe nemen wij geen taken uit handen maar zoeken
samen met de cliënt, het informele netwerk en het voorliggend veld naar mogelijkheden dat deze, zoveel als mogelijk,
de eigen regie heeft en houdt. De begeleiding is mede gericht op inzet en ondersteuning van het sociale netwerk en
andere professionele zorgverleners. Het netwerk krijgt ook handvatten aangereikt hoe met bepaald gedrag en/of
bepaalde beperkingen om te gaan. Vanuit onze begeleidingsrol zijn wij ook gewend om samen te werken met andere
professionele zorgverleners. Continue bijscholing die onze medewerkers (verplicht maar ook graag) genieten, wordt
gegeven door deels externe deskundigen direct uit het werkveld. Hierdoor worden nieuwe ontwikkelingen en inzichten
snel opgedaan. De teams zijn in grote mate zelfsturend. We hebben geen gebouwen, m.u.v. een beperkte
kantoorfaciliteit aan het woonhuis van de directie, van waaruit administratie en control plaatsvindt. In de teams wordt
nauw samengewerkt en kennis gedeeld. Jaarlijks organiseren wij voor onze cliënten en hun partners gratis
(prikkelarme) partnercongressen waar lezingen gegeven wordt over onderwerpen die gerelateerd zijn aan NAH.

Naam

Wijngoed en Zorghoeve de
Reestlandhoeve

Adres

Hoofdweg 21

Postcode + Plaats

7707 RB Balkbrug

Telefoon

0523 648634

Email

zorg@reestlandhoeve.nl

Website

www.reestlandhoeve.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
jong-dementerenden, dementerende mensen die
mobiel zijn en actief bezig willen zijn, NAH,
autisme, PTSS

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel

Begeleiding Groep

Overige

Dit ☒Licht
tekstvak wordt
door de gemeente gevuld
aanbieder voor
is gecontracteerd.
(02A22)
☒Lichtmet de producten
(07A11) waar de☐Respijtzorg
(04A01)
☒Midden
☒Zwaar

(02A03)
(02A05)

☒Midden
☒Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Reestlandhoeve biedt zinvolle dagbesteding aan mensen met diverse problematiek, waarbij uitgegaan wordt van de
interesses en mogelijkheden van de mensen hierbij wordt het wijngoed als middel ingezet.
Reestlander wijn, met zorg gemaakt.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Volwassenen van jong tot oud en met verschillende zorgvragen vinden op de Reestlandhoeve een gezellige, veilige en
warme plek, maar ook uitdaging om grenzen te verkennen en te verleggen, om vaardigheden uit te breiden. (Werk-)
plezier is essentieel. De werkzaamheden hebben een maatschappelijk nut, ter vergroting van de eigenwaarde en een
zo ‘gewoon’ mogelijk leven voor iedereen. Het past in de gewenste ‘vermaatschappelijking’ van zorg: mensen met een
beperking weer onderdeel maken van de samenleving. Deelnemers van de dagbesteding worden zoveel mogelijk
beoordeeld op hun kwaliteiten en draaien mee als vrijwilliger met een sterretje. Het sterretje staat voor de extra
aandacht en begeleiding die nodig is om de mensen mee te laten doen. Daar waar er geen actieve deelname meer
mogelijk of wenselijk is als vrijwilliger, maar mensen de Reestlandhoeve wel zien als een plek waar ze graag zijn zien en
benaderen wij de mensen als onze gast. Een gast die we graag een aangenaam verblijf bieden.

Naam

Reest-Art

Adres

Linderveldweg 16

Postcode
+ Plaats

Logo zorgaanbieder

7925PT Linde

Telefoon

06-41064898

Website

http://www.reestart.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
NAH

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
☒Midden

Overige
(07A11)
(07A12)

☐Respijtzorg (04A01)
☒ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De dagbestedingsactiviteiten van Reest-Art betreffen het met liefde en plezier creatief zijn met alledaagse voorwerpen
zodat deze weer aantrekkelijk worden en een (nieuw) leven krijgen, het inkopen, restaureren en verkopen van vintage,
en het verkopen (winkel & webshop) van de creaties gemaakt door deelnemers van dagbesteding Het Werkatelier, en
de exclusieve keramiek van ambachtelijke pottenbakkerij Anne Alink.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Reest-Art voorziet in kleinschalige dagbesteding voor een groep van 3-5 deelnemers. In een rustige omgeving, met de
nadruk op plezier, werken wij aan het weer in balans krijgen van uw leven. Zowel voor de deelnemer als zijn of haar
thuisfront zoeken wij een (nieuwe) structuur in het dagelijkse leven. Naast het werken aan een sociale structuur, kan
worden gewerkt aan het (weer) verkrijgen van werk en inkomen. Ook is het (beperkt) mogelijk individuele begeleiding
te ontvangen. Deze is gericht op het begeleiden en ondersteunen van cliënten op het gebied van administratie en
financiën, regie bij het huishouden, regelvermogen en dagstructuur, sociaal en persoonlijk functioneren. De
begeleiding van Reest-Art, zowel dagbesteding als individueel, draagt bij aan het stabiliseren en verbeteren van de
zelfredzaamheid en participatie van de deelnemer of cliënt.

Naam

RIBW Groep Overijssel

Adres

Dr. Klinkertweg 2

Postcode + Plaats

8025 BS Zwolle

Telefoon

088 825 00 10

Email

info@ribwgo.nl

Website

www.ribwgo.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
We bieden begeleiding aan volwassenen, jongeren vanaf 16 jaar en gezinnen. Mensen die het een tijdje, voor een
langere periode of heel hun leven zelf niet redden als gevolg van een psychische/psychiatrische beperking.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Je werkt zelf aan je herstel. Daar waar je professionele begeleiding nodig hebt, zijn wij er voor je. Om mee te doen en
mee te tellen, zoveel en zo goed als dat gaat.
RIBW GO begeleidt mensen met (ook) psychiatrische en/of ernstige psychosociale problemen bij het zelfstandig
wonen, werken en leren of leven. RIBW GO is een innoverende netwerkorganisatie die mensen met (ook) psychische of
psychiatrische problemen vanuit vakmanschap, compassie en ondernemerszin ondersteunt bij hun herstel.
Uitgangspunt is dat zij vanuit eigen kracht en het eigen netwerk zoveel mogelijk zelf vorm geven aan hun dagelijks
leven.

Naam

Rolf’s coaching en begeleiding

Adres

Jan van Goyenstraat 13

Postcode + Plaats

7944 VR Meppel

Telefoon

06-21712307
Rolf.Hoevenberg@gmail.com /
info@jottem.nu
www.jottem.nu

Email
Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
X Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
x Licht
(02A22)
x Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

x Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiding en ondersteuning van personen die om wat voor redenen vast lopen in de maatschappij.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
ROLF methodiek:
R: Realistisch (waar het om gaat)
O: Oplossingsgericht (er is altijd een oplossing)
L: Lonend (de begeleiding levert altijd wat op)
F: Feestje (een veilige en ontspannende sfeer)
Kwaliteiten:
Makkelijk en snel in contact leggen, laagdrempelig, 1 op 1 ondersteuning, praktisch, veiligheid, inlevingsvermogen etc.

Naam

RST Zorgverleners

Adres

Burgermeester Kuntzelaan 27a

Postcode + Plaats

3771 EP Barneveld

Telefoon

0342-422324

Email

Geerke.visch@rstzorg.nl
Irma.vandermolen@rstzorg.nl

Website

www.rstzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De identiteitsgebonden (groeps-)begeleiding van RST Zorgverleners richt zich op mensen voor wie enige ondersteuning
en/of begeleiding bij de daginvulling noodzakelijk - of gewenst is, met als hoofddoel lichamelijk, geestelijk en sociaal
welzijn.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
- Identiteitsgebonden
- Persoonlijke aandacht- en ondersteuning door professionele (activiteiten)begeleiders
- Huiselijke sfeer
- Gericht op bevordering van zelfstandigheid en zelfredzaamheid
- Zowel psychogeriatrische als somatische dagbesteding

Naam

Ruinerwold Zorg

Adres

Westerweiden 6

Postcode + Plaats

7961EA, Ruinerwold

Telefoon

0613622659

Email

anouk@ruinerwoldzorg.nl

Website

www.ruinerwoldzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Ruinerwold Zorg is er voor alle (jong)volwassenen die hulp kunnen gebruiken bij het bevorderen van de
zelfredzaamheid en participatie op een oplossingsgerichte manier.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Ruinerwold Zorg biedt hulpverlening aan (jong)volwassenen met uiteenlopende psychische stoornissen. Hierbij kan
gedacht worden aan het bieden van hulp aan (jong)volwassenen die kampen met een depressie en/of kampen met
stoornissen gelegen in het autisme spectrum. Ruinerwold Zorg is eveneens gespecialiseerd in LVB problematiek.
Ruinerwold Zorg levert maatwerk op vele fronten en is met name gespecialiseerd in het bieden van hulp bij het (weer)
deelnemen aan de maatschappij en daarbij het bevorderen van de zelfredzaamheid van de cliënt door middel van de
oplossingsgerichte methode.
Ruinerwold Zorg biedt hulp bij:
-het vinden van een zinvolle dagbesteding
-sociaal netwerk uitbreiden
-gezond dag- en nachtritme krijgen
- gezonde maaltijd bereiden
-financiën op orde brengen en leren omgaan met een weekbudget
- grenzen leren aangeven
- weerbaarder worden
-zelfvertrouwen vergroten door successen te behalen

Naam

’s Heeren Loo Zorggroep

Adres

Diepenveenseweg 159

Postcode + Plaats

7413 AP

Telefoon

0800 - 3 55 55 55

Email

info@sheerenloo.nl

Website

www.sheerenloo.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☐Licht
(07A11)
☐Respijtzorg (04A01)
Dit tekstvak
wordt
door
de
gemeente
gevuld
met
de
producten
waar
de
voor is gecontracteerd.
☒Midden (02A03)
☐Midden
(07A12)
☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar
(02A05)
☐Zwaar
(07A13)
Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
’s Heeren Loo is dé expert voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking en biedt lichte tot zware zorg voor alle (complexe)
zorg- en ondersteuningsbehoefte.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Door meer dan 125 jaar ervaring, een groot netwerk en nauwe samenwerking met diverse partners kunnen we altijd
op het juiste moment waar nodig onze expertise bieden. Zo licht als mogelijk zo zwaar als nodig.
In de (L)VB keten zetten we in op preventie, participatie, consultatie, diagnostiek, begeleiding, behandeling thuis en
verblijf. Ambulante-, verblijfs- en poliklinische zorg. Juist bij complexe vragen kan je op ons rekenen.
Jongeren en volwassenen met een licht verstandelijke beperking en bijkomende problematiek vragen een intensievere
vorm van ondersteuning. Denk aan problemen op het gebied van huisvesting, verslaving en psychiatrie. Wij helpen
snel, in de eigen omgeving en met een vaste persoonlijk begeleider.
Of je jong of oud bent, een beperking hebt of niet, je wilt overdag lekker bezig zijn. Wij kunnen cliënten helpen aan
leuk werk of een goede dagbesteding. Met trainingen, begeleiding of een behandeling helpen wij waar mogelijk
doorstromen van dagbesteding naar een arbeidsmatige werkplek of een baan binnen een regulier bedrijf.Wij helpen u
ook op weg met het organiseren van de benodigde en gewenste zorg voor inwoners uit uw gemeente. Is de cliënt nu
het beste aangewezen op de gemeente of op de WLZ? Wij geven u hierbij advies, staan altijd open voor nieuwe
mogelijkheden en zijn voortdurend in ontwikkeling. We denken graag met u mee!

Naam

Stichting Saam Op (Pro Faktoor)

Adres

Oude Rijksweg 50

Postcode + Plaats

7951 DK STAPHORST

Telefoon

0522745074

Email

saamop@solcon.nl

Website

www.saamop.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Cliënten/zorgvragers zijn te omschrijven als mensen met een afstand tot de dagelijkse (arbeids-) maatschappij die
vanwege een christelijke achtergrond een stringente behoefte hebben aan identiteitsgebonden passende zorg.
Identiteitsgebonden voornamelijk op reformatorische grondslag; de Bijbel en de drie formulieren van enigheid. De
doelgroep bestaat uit jeugd en volwassenen met een beperking of een specifiek hulpvraag. Vanuit de regio is er een
sterke behoefte aan identiteitsgebonden zorg- en dienstverlening. Stichting Saam Op (en Pro Faktoor) wil in deze
behoefte voorzien, door haar begeleiding af te stemmen aan de Bijbelse Grondslag.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Het faciliteren van dagbesteding, begeleiding en woonbegeleiding ten behoeve van mensen met (lichte tot zware)
verstandelijke beperking en/of psychiatrische problematiek. Stichting Saam Op richt zich op kleinschalig en kwalitatief
goede begeleiding vanuit een Christelijke Identiteit (doelgroepgericht). Daaronder ook het faciliteren van intensieve
individuele begeleiding en de administratieve handelingen bij hulpverlening in crisissituaties. Nieuwe hulpvragen
worden doorverwezen naar de aangesloten organisatie(s) en bevorderd op die manier tevens het contact tussen
hulpverlenende instanties met (kerkelijke) ambtsdragers/diaconaat en/of kerkelijk bureau. Tenslotte beoogt de
Stichting een actief rol te spelen bij projectvorming tussen het commerciële bedrijfsleven en hulpverlenende instanties.

Naam

Samen Uniek

Adres

Keizersmantel 112

Postcode + Plaats

7908 XC Hoogeveen

Telefoon

0646041509 / 0685279349

Email

info@samen-uniek.nl

Website

www.samen-uniek.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Mensen met een traumatische verleden

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☒Licht
(07A11)
☒Respijtzorg (04A01)
Dit ☒Midden
tekstvak wordt
door
de
gemeente
gevuld
met
de
producten
waar
de
voor is gecontracteerd.
(02A03)
☒Midden
(07A12)
☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar
(02A05)
☒Zwaar
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Samen Uniek biedt dagbesteding, begeleiding en thuiszorg aan de multiculturele doelgroep Armeens & Arabisch
sprekende mensen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Samen Uniek biedt uitgebreide zorg om een bijdrage te leveren aan een gezond, gelukkig en stressvrij leven.
Dit doen wij door zinvolle en leuke activiteiten aan te bieden. Wij bieden volwassen, ouderen de juiste zorg en wij
helpen ook bij preventie. Kwaliteit is een belangrijke uitgangspunt, dit is iets waar we ons dagelijks op richten.
Belangrijke kernwaarden zijn: Respect, samen, uniek, waardevol & liefde.
Samen Uniek beidt dagbesteding, begeleiding en de mogelijkheid tot thuiszorg.
Newer Keworkian eigenaar van Samen Uniek is MBO Verpleegkundige en heeft veel ervaring opgedaan met allerlei
doelgroepen, zowel in de ouderenzorg, ziekenhuiszorg en gehandicaptenzorg. Met haar diploma en ervaringen heeft ze
de nodige kennis om problematiek te signaleren en acties in te zetten.

Naam

Samen Zonder Zorgen

Adres

Rigel 2

Postcode + Plaats

7904 KW Hoogeveen

Telefoon

06-33974457

Email

Thuiszorg.samenzonderzorgen@hotmail.com
www.samenzonderzorgen.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Getraumatiseerd en geïsoleerd
Allochtonen

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Allochtonen met alle soorten aandoeningen ,beperkingen, getraumatiseerd, geïsoleerd en psychiatrisch
problematiek hebben.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Thuiszorg Samen zonder zorgen is een jonge organisatie die gericht is op kwalitatieve zorgverlening
Op de persoonlijke behoeftes van cliënt.
We zijn gespecialiseerd in het leveren van zorg aan mensen met andere afkomst, die moeite hebben met de
Nederlandse taal, maar ook met alle soorten aandoeningen ,beperkingen, getraumatiseerd, geïsoleerd en psychiatrisch
problematiek hebben.
We werken met uiterste deskundigheid en blijven ons ontwikkelen en vernieuwen om onze cliënten nog beter
tegemoet te komen.
We richtten ons voornamelijk op het bieden van een zinvolle dagbesteding aan mensen.
Dit doen wij door bijeen te komen op een mooi locatie waarin de cliënt in contact komt met anderen op de
dagbesteding.
Er wordt geluisterd naar uw individuele wensen en doen tegelijkertijd ook aan gezamenlijke activiteiten om u dag
zinvol en nuttig in te richten.

Naam

Scauting Coaching & Detachering

Adres

Industrieweg 38

Postcode + Plaats

7902 AB Hoogeveen

Telefoon

0528-745051

Email

info@scauting.nl
www.scauting.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk,
normaal tot hoogbegaafde mensen met Autisme

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☒ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Scauting ondersteunt jeugdigen en volwassenen met autisme, met een normale tot hoge begaafdheid. Onze
organisatie biedt individuele ondersteuning in de thuissituatie en groepsondersteuning op locatie. Tevens ondersteunt
Scauting leerlingen, studenten en werknemers om volop mee te kunnen doen in de maatschappij.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wat doet Scauting?
Scauting ondersteunt jeugdigen en volwassenen met autisme, met een normale tot hoge begaafdheid. Onze
organisatie biedt individuele ondersteuning in de thuissituatie en groepsondersteuning op locatie. Tevens ondersteunt
Scauting leerlingen, studenten en werknemers om volop mee te kunnen doen in de maatschappij.
Individuele ondersteuning
Scauting biedt individuele ondersteuning voor mensen die hulp nodig hebben in de thuissituatie. Hierbij komt er een
ambulant medewerker bij jou thuis.
Groepsondersteuning op locatie
Scauting biedt verschillende vormen van ondersteuning op locatie.
Ondersteuning voor leerlingen, studenten en werknemers
Scauting ondersteunt leerlingen en studenten met een vorm van autisme. Als je op je werk regelmatig moeilijkheden
ondervindt bij bepaalde zaken dan kan een jobcoach van Scauting je daar bij ondersteunen.

Naam

Senas Zorg BV

Adres

Hoofdstraat 24

Postcode + Plaats

7901 JP Hoogeveen

Telefoon

085 208 3222

Email

info@senaszorg.nl

Website

www.senaszorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleidingsvragen voor niet-specifieke doelgroepen als autisme of psychiatrische aandoeningen
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Senas wil er zijn voor iedereen met een lichte of middelmatige begeleidingsvraag die wil werken aan doelen om te
komen tot een voor de client en maatschappij wenselijke situatie. Het onderscheidend vermogen van Senas is dat wij
alle zorg leveren door dezelfde zorgverlener (zorg, begeleiding en huishouding). Senas is een plat georganiseerde
organisatie met betrokken zorgverleners die daadkrachtig handelen en stevig in hun schoenen staan in het belang van
de zorg en het welzijn van de client en zijn/haar omgeving.

Naam

Stichting Siriz

Adres

Nieuwe Gouwe W.Z. 1

Postcode + Plaats

2802 AN Gouda

Telefoon

085-130 1570

E-mail

aanbestedingen@siriz.nl

Website

www.siriz.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
onbedoeld zwangere meisjes en vrouwen en hun
eventuele partners

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Stichting Siriz begeleidt zwangere meisjes en vrouwen en hun eventuele partners bij een onbedoelde zwangerschap.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Siriz is een maatschappelijke onderneming met als hoofddoelstelling het bieden van verantwoorde preventie, ondersteuning en zorg
bij onbedoelde zwangerschap. Hieronder wordt verstaan: cliëntgerichte, veilige en betaalbare preventie, ondersteuning en zorg die
geleverd wordt via een doelmatige en transparante bedrijfsvoering.
Dit doen wij vanuit de volgende uitgangspunten:
•
We leveren ondersteuning en zorg bij onbedoelde zwangerschap en dragen ook bij aan het terugdringen hiervan door
preventie.
•
We bieden doorlopende ondersteuning en zorg en maken daarin geen onderscheid in de leeftijd 18- of 18+.
•
Siriz staat klaar voor iedereen, dit is niet leeftijd-, gender-, achtergrond-, regio- of woonplaatsgebonden.
•
Bij de verlening van preventie, ondersteuning en zorg stellen we de cliënt en zijn of haar wensen en behoeften centraal.
•
Onze beschikbare middelen willen we zo effectief en doelmatig mogelijk inzetten.
•
De preventie, ondersteuning en zorg voldoet aan eigentijdse kwaliteitseisen.
•
Uitkeringen van financiële middelen vinden uitsluitend plaats binnen de maatschappelijke doelstelling en
verantwoordelijkheid van de organisatie.
Maatschappelijk werkers van Siriz werken eclectisch waarbij gebruik wordt gemaakt van verschillende methodische invalshoeken,
afhankelijk van de hulpvraag en rekening houdend met de indicaties en de contra-indicaties die van toepassing zijn op de cliënt.

Naam

Stam B.V.

Adres

Jupiter 10e

Postcode + Plaats

8440 AN HEERENVEEN

Telefoon

0513 657 140

Email

info@stambv.com

Website

www.stambv.com

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden
☐Zwaar

(02A03)
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht

Overige
(07A11)

☐Respijtzorg (04A01)

☐Midden
☐Zwaar

(07A12)
(07A13)

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Een doorlopende lijn (traject) van zorg naar arbeid.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

De route van zorg naar werk is actueel. In toenemende mate wordt Stam door sociale wijkteams
bevraagd op onze mogelijkheden in die samenstelling en is daarmee de aanleiding tot deelname aan
WMO/aanbestedingen. Daarbij staan de zorgdiensten wel op zichzelf, maar wordt, waar mogelijk, het
perspectief op werk(ervaring) mee verkend. Als die mogelijkheid zich aandient, kan de zorgverlener zijn
collega jobcoach als schaduw betrekken bij zijn aanpak en uitvoering.

Naam

Stichting BEZINN

Adres

Vredeveldseweg 2

Postcode + Plaats

9404 CD Assen

Telefoon

0592-300033

Email

info@bezinn.nl
a.kits@bezinn.nl

Website

www.stichting.bezinn.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, tijdelijke
schoolverlaters

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Stichting BEZINN, Boer en Zorg in Noord-Nederland, zorg in het groen, kleinschalig en zorg op maat dicht in de buurt.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Stichting BEZINN levert zorg met alle bijkomende verantwoordelijkheden. Onze Trajectuitvoerders (Zorgboerderijen)
zijn serieus in het leveren van gevraagde begeleiding dicht in de buurt van de zorgvrager. Onze Trajectuitvoerders
hebben een zeer uitgebreid en divers zorgaanbod. Voor meer informatie en wat mogelijk passende zorg zou kunnen
zijn zie https://stichting.bezinn.nl . De Trajectuitvoerder biedt een combinatie van zorg naast zijn of haar bedrijf
waar deelnemers in participeren. Hiernaast zijn de Trajectuitvoerders en hun personeel dagelijks bezig met het
ontwikkelen en vergroten van professionaliteit, kwaliteit en continuïteit. De Trajectuitvoerder en hun personeel zijn
altijd aanwezig en dragen zorg voor een prettige en veilige dagbesteding, begeleiding en/of respijtzorg met als
uitgangspunt een gedegen zorgplan. Er wordt samen gewerkt met haalbare doelen en resultaten, een doel kan
bijvoorbeeld zijn stabiliteit waarborgen in een rustgevende omgeving. De Trajectuitvoerder is in staat directe en
persoonlijke zorg te bieden die van nature aanwezig is, hij/zij weet hoe om te gaan met de medemens, te beginnen bij
respect en mogelijkheden.
U bent altijd welkom op de Zorgboerderij voor een kijkje, rondleiding en andere informatie.

Naam

Stichting Exodus Nederland

Adres

Parklaan 21

Postcode + Plaats

9724 AP

Telefoon

050-2053047

Email

administratieeno@exodus.nl

Website

https://www.exodus.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
X Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

X Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
X (licht)Verstandelijke beperking
X Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
(ex)- gedetineerden

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
X Licht
(02A22)
X Midden (02A03)
X Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
X Licht
(07A11)
X Midden
(07A12)
X Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Exodus biedt ex-gedetineerden en gedetineerden in de laatste fase van hun straf opvang en begeleiding om hen te
helpen hun leven na detentie weer op te bouwen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Stichting Exodus Noord en Oost-Nederland is actief binnen Groningen, Friesland, Drenthe en Overijssel en specialist op
het gebied van begeleid wonen, ambulante begeleiding en dagbesteding. Zij bieden (ex)- gedetineerden de
mogelijkheid om een nieuwe toekomst op te bouwen met een leven zonder criminaliteit. Bij Exodus bieden we
begeleiding volgens de vernieuwde methodiek Jouw Kracht. Exodus biedt perspectief met Krachtwerk. Er staat een
integrale- en structurele aanpak centraal. Dit betekent dat alle aspecten van het leven tijdens het traject worden
meegenomen. Exodus gaat daarbij uit van de vier sleutels, wonen, werken, relaties en zingeving.
Er zijn Exodushuizen in Groningen en Hardenberg voor beschermd wonen en ambulante begeleiding is mogelijk in de
gehele regio.

Naam

Stichting GoedGeregeld

Adres

Postbus 9134

Postcode + Plaats

9703 LC Groningen

Telefoon

050 741 00 40

Email

info@stichtinggoedgeregeld.nl

Website

www.stichtinggoedgeregeld.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij ondersteunen volwassenen vanaf 18 jaar met een forensische/ psychiatrische, psychosociale en psychogeriatrische
problemen in de thuissituatie. Mensen met verslavingsproblematiek, met een verstandelijke en of lichamelijke
beperking met Niet Aangeboren Hersenletsel, mensen in de laatste levensfase en gezinnen met meervoudige
problematiek.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Medewerkers werken regionaal vanuit hun eigen woonsituatie bij de zorgvragers thuis. Ze werken zelfstandig en
rechtstreeks met de zorgvragers. Ze beschikken over het vermogen om zich direct aan te passen aan de lokale
omstandigheden. Ter plekke spelen ze in op dat wat gevraagd of nodig is. Ze kunnen direct invoegen bij de zorgvrager
en zijn/haar sociale systeem. De sociale regio en de sociale kaart zijn voor hen bekend omdat ze ook zelf deel uitmaken
van de regio.
De begeleiding wordt daar gedaan waar deze hoort: Bij de zorgvrager thuis. Wij zijn te gast in de leef- en
woonomgeving van de zorgvrager. Wij voegen in.
We stellen de fysiologische behoeften (bed, bad, brood) veilig. Daarnaast zetten we de veiligheidsbehoeften
op (veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming). Ook bevorderen we de sociale behoefte (acceptatie, vriendschap,
begrip, aandacht, opzetten van een netwerk) en dat ze deel kunnen nemen aan de samenleving.
We leggen de nadruk op de mogelijkheden en niet op de beperkingen. De meeste zorgvragers weten heel
goed wat hun problemen zijn hebben vaak moeite om hun kwaliteiten te benoemen. Daarom werken
we competentiegericht door middel van onze methodiek Het Bruto Persoonlijk Geluk en leggen we de nadruk op
acceptatie van de persoon als geheel.

Naam

LIMOR

Adres

Dr. Van deenweg 4

Postcode + Plaats

8025 DG Zwolle

Telefoon

085 485 6000

Email

aanmeldenoverijssel@limor.nl

Website

www.limor.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
LIMOR ondersteunt cliënten met een combinatie van psychische problemen, verslavingsproblemen, schulden en vaak
ook ( dreigende ) dak-en thuisloosheid.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
LIMOR Regio Oost heeft, veelal met andere partijen, diverse ambulante arrangementen ontwikkeld voor specifieke
doelgroepen die beduidend “zwaarder” en gecompliceerder zijn dan de groepen waar sociale wijkteams zich in het
algemeen op richten. Onze intensieve maatschappelijke ondersteuning bieden wij op maat: de vraag en situatie van
een cliënt is en blijft leidend voor onze individuele aanpak.
LIMOR ondersteunt cliënten met een combinatie van psychische problemen, verslavingsproblemen, schulden en vaak
ook (dreigende ) dak-en thuisloosheid. Vanuit deze vraaggerichte werkwijze en onze individuele aanpak werken we
samen met de cliënt aan rehabilitatie en herstel, waardoor deze de regie over zijn of haar leven weer kan nemen.
Wij maken hierbij gebruik van onze eigen ontwikkelde methodiek: Situationeel Begeleiden.
Intensieve maatschappelijke ondersteuning bieden wij ambulant aan, dat kan o.a. in de vorm van Housing First.

Naam

Take Care V&R Thuiszorg B.V.

Adres

Adriaen Brouwerstraat 8

Postcode + Plaats

7606 AM ALMELO

Telefoon

06-55827584

Email

info@thuiszorgtakecare.nl

Website

www.thuiszorgtakecare.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
dementie, Alzheimer

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Het bieden van ondersteuning en structuur voor de cliënten, zodat zij een zinnige dag invulling hebben, contact met
andere mensen en structuur in hun week.
Daarnaast worden door cliënten ook individueel nog ondersteund in hun thuissituatie zodat zij zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen functioneren.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Take Care V&R Thuiszorg is specifiek gericht op mensen van allochtone afkomst. Onze medewerkers zijn dit ook en
spreken de taal van de cliënten.
Wij bieden hulp op veel verschillende vlakken zoals persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding individueel,
dagbesteding en huishoudelijke hulp.

Naam

Stichting Terwille

Adres

Postbus 1497

Postcode + Plaats

9701 BL Groningen

Telefoon

050-3116226

Email

beleidszaken@terwille.nl

Website

www.terwille.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk:
mensen die uit de prostitutie willen stappen;
slachtoffers mensenhandel/ loverboys

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Terwille is een ggz instelling voor ambulante verslavingszorg en heeft een uitstapprogramma voor prostituees,
specifiek voor de provincies Groningen, Drenthe, Flevoland en Twente. Ze biedt behandeling, ook binnen het
forensisch werkveld, begeleiding en vormen van wonen, housing first, beschermd wonen en begeleid zelfstandig
wonen, bij verslavingsproblematiek en bij uitstaptrajecten prostituees. Terwille kenmerkt haar zorg met cliënt gericht,
innovatief, uitgaan van eigen regie en maatwerk. Terwille is een relatief kleinschalige instelling heeft locaties in
Groningen, Oost Nederland, Noord Holland en Midden Nederland. WMO ondersteuning bestaat uit gespecialiseerde
begeleiding op onderdelen van het dagelijkse leven, waaronder ook vormen van wonen en toeleiding naar werk.

Naam

Thuiszorg Anahid b.v.

Adres

Vincent van Goghplein 6-8

Postcode + Plaats

7606HP Almelo

Telefoon

0641882422

Email

info@thuiszorganahid nl

Website

www.thuiszorganahid.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Multicultureel. Dagbesteding en begeleiding

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Onze missie is het leveren van goede kwalitatieve zorg die bij iedere cliënt past; waarbij wij staan voor
een open communicatie met elkaar en met de cliënt.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Thuiszorg Anahid stelt de cliënt altijd centraal en helpt mensen hun leven te leven zoals zij dit willen. Om dit te
realiseren werken we samen met andere hulpverleners om de kwaliteit van leven te verbeteren waardoor de cliënt
zelfstandiger wordt.
Voor mensen die moeilijk aansluiting vinden binnen de Nederlandse multiculturele samenleving kijken we naar een
begeleiding die daarbij past. Wat heeft deze cliënt nodig om te kunnen participeren in de maatschappij? De
zelfredzaamheid wordt gestimuleerd door samen met de cliënt te kijken wat nodig is; dit kunnen gezamenlijke
activiteiten zijn waarbij de cliënt onder de mensen komt en op die manier de cultuur en taal leert kennen.
Daarnaast helpen we mensen die ingeburgerd zijn maar zich nog niet (volledig) kunnen ontplooien. Dit kan veroorzaakt
worden door verschillende factoren als: niet durven, denken dat ze het niet kunnen, schaamte etc. Deze groep
mensen proberen we te begeleiden tot meer zelfstandigheid.

Naam

Thuiszorg Gezellig

Adres

Rudolf Dieselstraat 9

Postcode + Plaats

8013 NJ Zwolle

Telefoon

085-040 90 74

Email

info@thuiszorggezellig.nl

Onderdeel van

www.thuiszorggezellig.nl

Website

www.zorggroepgezellig.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Dementie (en verscheidene ouderdomskwalen)

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)
☐Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Thuiszorg Gezellig richt zich op het verminderen van de vereenzaming onder ouderen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Thuiszorg Gezellig heeft als specialisatie dementie binnen haar begeleiding doelgroep, wij leveren dementie zorg
middels een persoonlijke benadering, wij stellen de cliënt centraal. Alle medewerkers van Thuiszorg Gezellig werken
volgens de theorie van Presentiebenadering, dit houdt in dat wij de persoonlijke relatie met de cliënt (het sociale
karakter) als uitgangspunt hanteren voor de thuiszorg die wij leveren. Samen met de cliënt stemmen wij dan ook de
behoefte af en maken we een plan van aanpak.
Sociaal karakter
Kwalitatief hoogwaardige begeleiding met name op dementie gericht
Client zoveel als mogelijk activeren en regie geven in eigen leven

Naam

Stichting Treant zorggroep

Adres

Dr. G.H. Amshoffweg 1

Postcode + Plaats

Postbus 2006 Hoogeveen

Telefoon

06 – 571 33 368

Email

j.vanderwel@treant.nl

Website

www.treant.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Verpleging, verzorging, begeleiding, behandeling en verblijf van met name ouderen

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Treant bestaat naast uit ziekenhuizen uit 17 woonwijkcentra. In Hoogeveen en de Wolden betreft het 4 locaties waar
met name ouderen wonen en zorg, begeleiding en behandeling ontvangen. Direct om de locaties ontvangen bewoners
wijkverpleging indien nodig. Ook wordt er op elke locatie dagopvang geboden. Op 2 locaties leveren we BOPZ zorg. We
zijn gespecialiseerd in behandeling en dus zware somatische en psychogeriatrische zorg. 75 procent van de bewoners
heeft een behandelindicatie.

Naam

Van Loo Organizing

Adres

Leonard Roggeveenstraat 2

Postcode + Plaats

6708 SL Wageningen

Telefoon

06-24221807

Email

Gerda.vanloo@vanloo-organizing.nl
www.vanloo-organizing.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
problematische verzamelaars ( hoarding)

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Begeleiding aan volwassenen( opruimcoaching) in situaties van chaos en ontbrekend overzicht, vaak veroorzaakt door
problematisch verzamelgedrag (hoarding), ADHD, ADD, een ASS, OCS of psychische problemen die begeleiding op dit
aspect van de ADL wenselijk maken.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Van Loo Organizing heeft ruim 10 jaar ervaring met het begeleiden van cliënten in complexe situaties van
problematisch verzamelen (hoarding), chaos en ontbrekend overzicht.
Met kennis van zaken (Post HBO opgeleid), betrokken en doelgericht (op basis van een plan) gaat de specialistisch
professional organizer met de inwoner aan de slag om de woning weer leefbaar(der) te maken. Kernwoorden daarbij
zijn Veiligheid, Comfort, Respect en Eigen regie.
Wanneer de hoofddoelen van het plan zijn bereikt en de cliënt zich, zo mogelijk, de beoogde basisvaardigheden heeft
eigen gemaakt, dan kan worden afgeschaald naar “begeleiding midden” of “begeleiding licht door een van onze
onderaannemers.

Naam

Vanboeijen

Adres

Borgstee 11

Postcode + Plaats

9403 TS Assen

Telefoon

0592 30 5605

Email

Clientservice@vanboeijen.nl

Website

www.vanboeijen.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
(dit is onze grondslag, daarbij komen verschillende
soorten problematieken/aandoeningen/
beperkingen/leeftijden)
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij zijn specialist in complexe ondersteuningsvragen voor mensen met een verstandelijke beperking (in hun
thuisomgeving of op één van onze locaties) op het gebied van wonen, werk- en dagbesteding en vrije tijd.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Door echte aandacht te bieden, kunnen wij ieder uniek individu de juiste ondersteuning en begeleiding bieden op zijn
of haar levenspad. Wij bieden een breed en gevarieerd ondersteuningsaanbod voor wonen, werken, dagbesteding en
vrije tijd. Met veel of minder ondersteuning. In een wijk of dorp, in of aan de rand van het stadscentrum of landelijk.
Het voordeel van deze ruime keuze in aanbod is dat er (indien gewenst of nodig) een verschuiving naar of uitwisseling
van woning en/of werk- en dagbestedingsplek mogelijk is.
Vanboeijen biedt allerlei voorzieningen en recreatiemogelijkheden waarmee we ons richten op integratie in de wijk,
buurt en meedoen in en met de samenleving. Op Park Diepstroeten in Assen en Het Erf in Meppel hebben wij publieke
zwembaden, dierenboerderijen, belevingstuinen, kerkgebouwen en grand café's. Wij bieden hierin win-win situaties
met gemeenten, werken samen met andere organisaties en zijn altijd op zoek naar kansen voor particulieren en het
bedrijfsleven.
Wij werken in krachtige teams waarbij (persoonlijk) begeleiders, cliënten en ouders/verwanten intensief met elkaar
samenwerken: jouw stem doet ertoe. Dit betekent ook dat wij ondersteuning bieden op maat. Wij richten ons op het
waarmaken van de wensen, dromen en talenten van onze cliënten, binnen onze mogelijkheden.

Naam

VizierZorg

Adres

Het Haagje 137-A

Postcode + Plaats

7902LE Hoogeveen

Telefoon

0852106210

Email

Info@vizierzorg.nl

Website

www.Vizierzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
multi-problem, zorgmijders

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Vizierzorg richt zich op de complexe ambulante hulpverlening, multi-probleem casussen, met of zonder bemoei
karakter.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Vizierzorg biedt ondersteuning aan mensen met een (complexe) zorgvraag, waarbij hulp bij een zinvolle invulling van
het leven en een zo groot mogelijke zelfstandigheid centraal staan. Met een creatieve, doelgerichte en doortastende
aanpak willen we cliënten helpen vaardigheden aan te leren die hun kansen vergroten op een prettige een leefbare
toekomst. Dit is vaak complex, maar waar de uitdaging groot is, is onze inzet nog groter.

Naam

Viverè Coaching BV

Adres

Messingstraat 20

Postcode + Plaats

8472EE Wolvega

Telefoon

0652032851

Email

info@viverecoaching.nl

Website

www.viverecoaching.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☐Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Je leven weer op de rit. Wij helpen je graag verder. Wij denken niet in hokjes, we gaan uit van het individu en kijken
wat er nodig is. We helpen je bij je persoonlijke groei en om vanuit je kracht te leven.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Eigen kracht.
Ervaringsdeskundig.
Door vragen te stellen gaan wij op zoek naar de antwoorden je zelf al in je hebt.
We gaan uit van jouw mogelijkheden.
Diversiteit in ons team.
We bieden:
Ambulante begeleiding.
Begeleiding Groep/ Dagbesteding – Viverè Centrum voor ontwikkeling en perspectief.

Naam

Voois

Adres

Stephensonstraat 13

Postcode + Plaats

7903 AS HOOGEVEEN

Telefoon

085-0600700 / 06-12343560

Email

info@voois.nu

Website

www.voois.nu

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
autisme, AD(H)D en NAH

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij bieden levensbrede begeleiding aan mensen met een begeleidingsvraag. Onze begeleiders zijn allround opgeleid
én zijn gespecialiseerd in autisme, AD(H)D en NAH. Van ambulante begeleiding, hulp in de huishouding tot
beschermd wonen zijn bij ons mogelijk. Wij hechten waarde aan het bieden van vaste begeleiders die er voor de
cliënt ZIJN en op alle gebieden (integraal) de gewenste ondersteuning kunnen bieden.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
“Voois” is een kleinschalige zorgverlener die een beetje eigenwijs is en maatwerk levert. We vinden dat een cliënt recht
heeft op een zorgverlener die op alle levensgebieden kan ondersteunen, zonder steeds te moeten wisselen van
begeleider. Met de vaste begeleider kan een gezonde relatie opgebouwd worden, wat essentieel is om binnen een
vertrouwde setting de gewenste stappen te gaan maken.
Bij ons heeft de cliënt de regie in handen. Wij staan naast de cliënt om te ondersteunen waar nodig, om uiteindelijk zo
zelfstandig mogelijk door het leven te kunnen.
Al onze medewerkers zijn geschoolde begeleiders en zijn o.a. opgeleid tot autisme-vriendelijke coach.

Naam

Wadrust (Ellinor en Holke Looijenga)

Adres

Jan van Nassauplantsoen 5

Postcode + Plaats

8332 GG

Telefoon

06-57117137

Email

info@wadrust.nl

Website

www.wadrust.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen (geen verslaving)
☐Ouderenzorg

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht) Verstandelijke beperking

☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
opvoedingsproblematiek

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
Begeleiding Groep
Overige
☒Licht
(02A22)
☐Licht
(07A11)
☒Respijtzorg (04A01)
Dit tekstvak
door de gemeente gevuld
met de producten
voor is gecontracteerd.
☒Middenwordt
(02A03)
☐Midden
(07A12) waar de☐aanbieder
Vervoer dagbesteding
niet geregeld
☒Zwaar
(02A05)
☐Zwaar
(07A13)
Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wadrust biedt begeleiding met plezier en energie, toegankelijk en creatief en door samen te doen!

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:

Wij geloven dat leren terwijl je dingen doet een mooie en actieve manier is om vaardigheden en krachten
te ontdekken. Wij bieden nieuwe impulsen en prikkels aan om buiten de eigen vertrouwde paden te
durven functioneren, waardoor je kunt oefenen en bewust wordt van nieuwe inzichten. Wij maken
ruimte om zoveel mogelijke positieve ervaringen op te doen waardoor het zelfvertrouwen groeit en je
eerder nieuwe wegen durft in te slaan. Wij stimuleren om in beweging te zijn, hierdoor sta je meer open,
ontstaat er bewustwording en mogelijk gedragsverandering. Wij werken vraaggericht en bieden
daadwerkelijk maatwerk. Wij geloven in kleinschaligheid en kiezen voor kwaliteit. Daarom werken wij
met kleine groepen en/of individueel. Iedereen is anders en leert anders, daarom zoeken wij gezamenlijk
naar de beste oplossing die passend is in omgeving en context om te ontwikkelen en te groeien. Wij
pakken de kansen die voorbijkomen. We gebruiken middelen, ervaringen, kennis en het netwerk. Zo
bereiken we ook doelen die we van tevoren misschien niet hadden kunnen voorspellen. Wij kennen de
cliënten goed, hebben vaste begeleiders en zijn flexibel en makkelijk bereikbaar. Daardoor kunnen we
laagdrempelig werken. Wij hebben ervaren dat samenwerken mooie resultaten oplevert. Dit doen we
veel.

Naam

Weldaad Zorg

Adres

Schoolweg 7

Postcode + Plaats

8383 EL Nijensleek

Telefoon

06-13763938

Email

info@weldaadzorg.nl

Website

www.weldaadzorg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☐Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Kleinschalige en persoonlijk met veel diverse activiteiten gericht op ontwikkeling van (arbeids)vaardigheden

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
-Kleinschaligheid
-vaste gezichten
-betrokken
-diverse mogelijkheden door aanwezigheid agrarisch bedrijf en autowerkplaats
- Hierdoor is ontwikkeling mogelijk buiten het bekende
-Clienten laten beleven hoe het is om ineen echt ‘’bedrijf’’ mee te draaien. Dit op basis van de draagkracht van de
client.

Naam

Werkatelier BijdeBuren

Adres

Van Limburg Stirumstraat 99-101

Postcode + Plaats

7901 AP Hoogeveen

Telefoon

06 - 30 61 65 19

Email

info@werkatelier-bijdeburen.nl

Website

http://www.werkatelier-bijdeburen.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Specifieke doelgroep: een afspiegeling van onze maatschappij. Oud en jong, man en vrouw werkt samen, wat iemand
kan en nodig heeft speelt de hoofdrol, niet wat de stoornis en/of afwijking van deze persoon is. Intensieve begeleiding
voor max 4 personen tegelijk. Indien nodig en op vraag van de gemeente bestaat de mogelijkheid een grotere groep te
vormen op donderdag.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Intensieve begeleiding op gebieden die voor de persoon het leven leefbaar maakt. Tijdens ATELIERtijden zijn we vooral
bezig met werk (creatief/tuin/opdrachtjes van derden), structuur, sociale contacten, aandacht. Begeleiding thuis t.b.v.
structuur in huis/gezin/dagindeling. Vaak is het een combinatie van beide .In het geval van respijtzorg, veilige ruimte
bieden (crisis). 52 weken per jaar bereikbaar en beschikbaar.

Naam

WerkPro Hoogeveen

Adres

Kanaalweg 5

Postcode + Plaats

7902 LH Hoogeveen

Telefoon

0528-280070

Email

r.vanderveeken@werkpro.nl

Website

www.werkpro.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Werk voor iedereen, dat is waar WerkPro voor staat. In onze werkbedrijven zetten mensen werkende weg stappen
naar zelfstandig leven, wonen en werken. De begeleiding is gericht op versterken van individuele mogelijkheden en een
betere arbeidsmarktpositie.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Een activeringscentrum voor mensen die op eigen kracht geen baan kunnen vinden of die (nog) niet geschikt zijn voor
een reguliere baan. Wij bieden niet alleen dagbesteding maar bieden ook individuele begeleiding (in de thuis situatie).
Hier ligt onze kracht.. Hiermee bieden wij een compleet dienstenpakket aan voor onze deelnemers.
Ons motto is: Thuis zitten is geen optie. WerkPro Hoogeveen kent daarom geen lange wachttijden: na de kennismaking
kan de deelnemer direct aan de slag met het werk van zijn/haar keuze. Het aantal uren is afhankelijk de mogelijkheden.
De begeleiding is gericht op het (her)vinden en (her)nemen van de regie. En daarmee op het ontwikkelen en
waarborgen van de vaardigheden die nodig zijn om het eigen leven goed te organiseren. Begeleiding kan bijvoorbeeld
nodig zijn bij problemen in de persoonlijke en financiële huishouding, in de vrienden- en familiekring of bij het vinden
en behouden van werk.

Naam

Stichting Zorggroep Noorderboog

Adres

Werkhorst 36

Postcode + Plaats

7944 AV MEPPEL

Telefoon

0522 - 752 852

Email

klantadvies@noorderboog.nl

Website

www.noorderboog.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling
Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen (Alleen respijtzorg)

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De begeleiding door Zorggroep Noorderboog ondersteunt bij het zo lang mogelijk thuis wonen en is bedoeld voor
mensen met geheugenproblemen, mensen met lichamelijke beperkingen en mensen met een
psychiatrische/psychosociale hulpvraag.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Dagbesteding
Op een leuke en zinvolle manier de dag doorbrengen en van betekenis zijn is belangrijk voor iedereen. Zorggroep Noorderboog
ondersteunt hier graag in wanneer dit niet meer vanzelf gaat. De interesses en vragen van de bezoeker zijn het uitgangspunt bij de
invulling van het dagprogramma. Het gaat erom dat de bezoeker zich prettig voelt en invulling kan geven aan dingen die voor
hem/haar belangrijk zijn. Dit draagt bij aan het langer thuis kunnen blijven wonen.
Als iemand de dagbegeleiding groep bezoekt heeft de mantelzorg de ruimte om even andere dingen te doen. Zo kan hij/zij weer
nieuwe energie opdoen om de mantelzorgtaken vol te houden.
Wij ondersteunen in het trainen van het geheugen, het op peil houden van de conditie of het oefenen van vaardigheden die voor de
bezoeker van belang zijn. Er is ruimte voor gezelligheid en het leggen van sociale contacten.
Begeleiding
Bij de individuele begeleiding richt Zorggroep Noorderboog zich op het bevorderen van het welzijn, het behoud/bevorderen van de
eigen regie en het vergroten van het netwerk van de inwoner. De vraag die hierbij vaak speelt is: ‘Help mijn leven op orde te
houden met zoveel mogelijk zelfstandigheid’. Daarnaast wordt ondersteuning aangeboden aan mantelzorgers. De inwoner wordt op
een praktische en laagdrempelige manier ondersteund in de thuissituatie. Noorderboog heeft specifieke expertise op het gebied van
dementie op jonge leeftijd en biedt individuele begeleiding op maat die aansluit op de specifieke vragen en behoeften van deze
doelgroep.

Naam

Woon- en zorgcentrum de Westerkim

Adres

Bosboomstraat 26

Postcode + Plaats

7901 CN Hoogeveen

Telefoon

0528-264038

Email

info@westerkim.nl
www.westerkim.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Molukse / Indische ouderen

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Ouderen met een zorgvraag.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De Westerkim is opgericht in 1967 vanuit de toenmalige Hervormde Kerk. We zijn diep geworteld in de Hoogeveense
samenleving. Vanuit onze christelijke identiteit willen bieden wij zorg aan ouderen in de gemeente Hoogeveen en
omliggende dorpen. Wij zorgen voor ouderen zoals we dat ook zouden doen voor onze eigen vader en moeder,
namelijk liefdevol en met merkbaar respect
De Westerkim biedt op verschillende manieren zorg.
Buiten onze muren, dus bij mensen thuis in de gemeente Hoogeveen en omliggende dorpen, bieden we huishoudelijk
hulp en thuiszorg/ wijkverpleging. We bieden dagbesteding aan op onze locatie aan de Bosboomstraat 26 in
Hoogeveen en in het verenigingsgebouw van Salawaku (voor Molukse en Indische ouderen).
Binnen de muren van onze locatie aan de Bosboomstraat in Hoogeveen bieden we woonzorg, verpleeghuiszorg,
dagbesteding en welzijnsactiviteiten. Ook beschikken we over zorghotelkamers voor kortere verblijfsperiodes. Tevens
is de Westerkim verbonden met de Westerheem, waar zich 60 huurappartementen van Domesta bevinden. In deze
appartementen kan men, met een zorgindicatie, alle vormen van hulp en zorg van ons ontvangen. Ook echtparen
kunnen hier komen wonen, waarvan minimaal één van de echtgenoten een zorgindicatie heeft. Tevens bestaat de
mogelijkheid om tussen de middag in het restaurant de warme maaltijd te gebruiken.

Naam

Woonzorg de Bremhoeve

Adres

Jan Haarstraat 24

Postcode + Plaats

7926 TC

Telefoon

0528-281000

Email

info@debremhoeve.nl

Website

Kerkenveld

www.debremhoeve.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Woonzorg de Bremhoeve richt zich op ouderen met een zorgvraag
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Woonzorg de Bremhoeve is een kleinschalige woonvorm waar 24 uurs zorg geboden wordt. Dit geeft een veilig gevoel.
Het complete zorgpakket van huishoudelijke hulp tot volledige verpleging wordt hier gegeven. we vinden het belangrijk
dat er zoveel mogelijk rekening gehouden wordt met uw normen en waarden. We bieden comfortabele ruime
appartementen bestaande uit woonkamer met keukenblok, slaapkamer en een ruime sanitaire ruimte. De zorg wordt
gegeven door deskundig geschoold personeel.

Naam

Woonzorg Sanniek

Adres

Boskampsbrugweg 2

Postcode +
Plaats

7971CL Havelte

Telefoon

06-55773874

Email

info@sanniek.nl

Website

www.woonzorgsanniek.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Ouderen met een zorgvraag
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kleinschalig
Professionele zorg
Betaalbaar
Zorg op maat
Comfortabel wonen
24 uur zorg

Naam

Zij & Zij
levensloopbegeleiding

Adres

Burchtweg 8

Postcode + Plaats

9496 PE BUNNE

Telefoon

06 389 270 83

Email

petra.teeninga@gmail.com

Website

zijenzij.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Autisme (ASS)

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Zij & Zij levensloopbegeleiding voor mensen met autisme (ASS, PDDNOS, ADHD, ADD).

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De zorgverlener heeft een Master SEN met specialisatie Autismespecialist. En is opgeleid om het TEACCH-programma
in te zetten. Zij onderzoekt o.a. via het socratisch gesprek naar oorzaken van moeilijk gedrag. Het belangrijkste doel
van het TEACCH-programma is het voorkomen van onnodige institutionalisering door mensen met autisme voor te
bereiden en te begeleiden om thuis, op school en in de gemeenschap te leven en te werken, dit alles in nauwe
samenwerking met de opvoeders e.a. belangrijke mensen en instanties in het netwerk rondom de persoon met
autisme (zoals behandelaren, scholen, werkgevers, uitkeringsinstanties enz.)
De expertise van de zorgverlener is het begeleiden van de voorbereiding, de overgang en het stabiliseren van thuis
naar uitwonend in complexe situaties.

Naam

Zorgboerderij De Berkenhoeve

Adres

Alteveer 24a

Postcode + Plaats

7927 PD Alteveer

Telefoon

0612 20 19 50

Email

berkenhoeve@hetnet.nl

Website

http://berkenhoevezorg.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
De Berkenhoeve biedt dagbesteding aan ouderen vanaf 50 jaar met lichamelijke en geestelijke beperkingen. Ook
ouderen die wachten op opname in verzorgingshuis of zelfstandig wonen, kunnen gebruik maken van onze
voorziening. Door mantelzorgers te ontlasten ontstaat ruimte om het langer vol te houden. Een indicatie van CIZ is
nodig.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij bieden onze deelnemers: Een plek waar ze welkom zijn Een plek waar ze zichzelf kunnen zijn Een plek waar ze dicht
bij de natuur zijn Een gezamenlijk bereide warme maaltijd Begeleiding en zorg op maat.

Naam
Adres

Postcode
+ Plaats
Telefoon
Email
Website

Zorgboerderij en schapenhouderij de
groote vof
Siberie 12
Krommewijk 16
Kremboong 10
7934 TB Stuifzand
7911 TE Nieuweroord
7937 TB Tiendeveen
0648365963 (E de Groote)
0636117357 (R de Groote)
erikdegroote@zorgboerderijdegroote.nl
renedegroote@zorgboerderijdegroote.nl
www.zorgboerderijdegroote.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

De Groote

Zorgboerderij
Schapenhouderij

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Gedragsproblematiek

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Kleinschalige zorgboerderijen met zorg op maat afgestemd.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Zorgboerderij met drie locaties in Nieuweroord, Stuifzand en Tiendeveen.
Wij bieden (beschermde) woonplaatsen aan voor jongens/mannen in de leeftijdscategorie 14 t/m 65 jaar, met een psychische,
verslavings en/of justitiële achtergrond.
Wij werken bewust op drie locaties om onze groepsgrote kleinschalig te houden. Hierdoor kunnen wij ook met een kleiner team
werken waardoor er meer persoonlijk contact ontstaat en men sneller kan handelen.
Een ieder die bij ons komt wonen volgt een dagbesteding, dit kan bij ons op de boerderij of elders (externe dagbesteding, school,
werk, cursussen etc.) Dit omdat wij het erg belangrijk vinden dat men een nuttige invulling van de dag heeft.
Ambulante zorg wordt veelal geboden bij doorstroom van de cliënt. Dit gebeurt vaak in de eerste maanden van zelfstandig wonen

van de cliënt, om het zorgtraject een verlengstuk te geven.
Voor nog meer informatie over ons zorgbedrijf, verwijzen wij u graag door naar onze website.
www.zorgboerderijdegroote.nl

Naam

Zorgbureau Embrace

Adres

Groningerstraat 84-86

Postcode + Plaats

9401 BN Assen

Telefoon

0592-268163

Email

info@zorgbureau-embrace.nl

Website

www.zorgbureau-embrace.nl
www.erb-nederland.eu

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☐Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Embrace is er voor iedereen die begeleiding nodig heeft.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
•
•
•
•
•
•

Werken systeemgericht; Een gezinscoach kan veel helderheid en ondersteuning bieden aan het gezin.
We hebben ambulant begeleiders, psychologen en een systeemtherapeut die individuele hulp kunnen bieden.
Emotie regulatie begeleiding (voornamelijk met middel kickboksen)
Systeem- en relatietherapie
Mindfulness
EMDR

Onze visie:
Professioneel vanuit het hart. We werken aan een stevige basis voor het welbevinden van de cliënt. Dit doen we met
professionele, bevlogen hulpverleners vanuit een houding die op samenwerking en het systeem is gericht. Onze
grondhouding wordt gekleurd door echtheid, betrouwbaarheid, onbevangenheid en ‘doen wat werkt’. Passie,
eerlijkheid, laagdrempeligheid en een zelfkritische houding vinden wij hierbij belangrijk.

Naam

Zorgcollectief Zuidwest-Drenthe

Adres

Weverslaan 1a

Postcode + Plaats

79991 BN Dwingeloo

Telefoon

088-9684000 algemeen
088-9684096 klantondersteuning

Email

info@zzwd.nl

Website

www.zzwd.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
ZZWD ondersteunt voornamelijk ouderen in het zo lang mogelijk zelfstandig, zelfredzaam en met eigen regie leven in
elke woonsituatie vanuit de kernwaarden nabij, vertrouwd en gastvrij

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
ZZWD levert:
- diensten binnen het WMO-domein zoals dagopvang, respijtzorg en maaltijdservice thuis
- zorg/diensten binnen het domein van de Zorgverzekeringswet zoals wijkverpleging en eerstelijnsverblijf
- zorg/diensten binnen het domein van de Wet Langdurige Zorg zoals beschut/beschermd-wonen met zorg op basis van
een Zorgzwaartepakket of Volledig Pakket Thuis; tevens zorg/diensten op basis van een Modulair Pakket Thuis.
De kwaliteit en kracht van ZZWD is dat wij in alle zorgdomeinen actief zijn en waar nodig de verbinding kunnen leggen
of de overgang maken. Binnen de wettelijke kaders en onze mogelijkheden voert de klant regie en kan de klant keuzes
maken.
ZZWD is een relatief kleine aanbieder en tevens kleinschalig georganiseerd. Medewerkers hebben regelruimte om
deregie van de klant tot uiting te laten komen.

Naam

Zorgcoöperatie Klaver4you

Adres

Grote Voort 293A

Postcode + Plaats

8041BL Zwolle

Telefoon

085 041 0517

Email

info@klaver4you.nl

Website

https://www.klaver4you.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Klaver4you is een samenwerkingsverband van circa 40 aanbieders die een breed scala aan dienstverlening leveren
binnen de GZ en GGZ.
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Als zorgvrager kun je zorg krijgen “via Klaver4you”. Dit betekent dat wij jouw aanmelding en indicatie ontvangen, en er
voor zorgen dat de zorg netjes aan de zorginstelling wordt uitbetaald. Dit heeft dus niks te maken met hoe de zorg er
voor jou uit ziet!
Je wordt gewoon op de zorginstelling zelf aangemeld. Je merkt bijna niks van wat wij voor de zorginstelling doen. Meer
informatie over in zorg zijn via Klaver4you vind je op de website https://www.klaver4you.nl.

Naam

Zorggroep BOAT

Adres

Marktstraat 33

Postcode + Plaats

7941 KP Meppel

Telefoon

0522 850287
06 41255562

Email

wimboeve@zorggroep-boat.nl

Website

www.zorggroep-boat.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk VG

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Zorggroep BOAT biedt ondersteuning in wonen, kortdurende opvang en ambulante begeleiding. We bieden maatwerk
voor mensen met een verstandelijke beperking en/of psychiatrische beperking.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
- woonlocatie in Meppel en Ruinen
- ambulante begeleiding in Drenthe en Overijssel
- Jeugd en volwassenen met VG-beperking en/of psychiatrische problematiek
- Wonen is niet gebonden aan een tijdslimiet
- Goede doorstroom mogelijkheden naar zelfstandigheid
- Vaardigheden aanleren
- Werk, dagbesteding of scholing

Naam

Zorggroep de Stellingwerven

Adres

Bezoekadres:
Meulewiek 2

Postcode + Plaats

8391 LB Noordwolde

Telefoon

0561-475535

Email

info@zgdestellingwerven.nl

Website

www.zgdestellingwerven.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking

☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
LVB in combinatie met gedragsproblematiek

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij bieden ondersteuning in complexe situaties, aan een specifieke doelgroep: LVB in combinatie met
gedragsproblematiek.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Onze cliënten staan centraal, wij streven naar maatwerk en zijn in staat om aan te sluiten bij de individuele behoeftes,
mogelijkheden en eigen kracht. De begeleiding kenmerkt zich door een ontwikkeling en competentiegerichte
werkwijze. Het stimuleren van de zelfredzaamheid en het verwerven van een eigen plek in de maatschappij vormen
hierbij belangrijke uitgangspunten. Wij leveren zorg dichtbij, zijn pro actief, toegankelijk, deskundig en betrokken.
Daarnaast zijn wij diep geworteld in de lokale gemeenschap en onderhouden uitstekende relaties met bestaande
voorzieningen en zorgverleners. Wij hebben oog voor het eigen netwerk van onze cliënten.

Naam

Zorggroep ‘t Achterhuus
Kantoor: dr. Anton Philipsstraat 32 F
Zorglocatie: Hendrikus Zomerweg 11
Kantoor: 7903 AM Hoogeveen
Zorglocatie: 7915 AB Alteveer

Adres
Postcode + Plaats
Telefoon

085-068 5630
Elly Offinga (officemanager)
e.offinga@zorggroep-achterhuus.nl
www.zorggroep-achterhuus.nl

Email
Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Cliënten die doorstromen vanuit de forensische
zorg, naar voortzetting in reguliere zorg

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Zorggroep 't Achterhuus is een beschermde woonvorm, gericht op resocialisatie en rehabilitatie van cliënten in en
forensisch kader. Doel is terugker en participatie in de samenleving en een naadloze aansluiting op reguliere zorg.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
De organisatie heeft en sterke verbinding en afstemming met overige ketenpartners, zoals behandelaars en
reclassering. In deze onderlinge afhankelijkheid werken wij voortdurend aan kwaliteitsverbetering. Naast intensieve
methodische begeleiding is er veel aandacht voor risicomanagement, zoals vroegsignalering,
terugvalpreventieplannen en risicobeheersplannen. Het is de kunst om de cliënt zodanig toe te rusten dat de kans op
recidive tot en minimum terug wordt gebracht en de samenleving de cliënt weer kan her-opnemen.
Doordat er veelal sprake is van meerder onderliggende stoornissen en of beperkingen zal ná de toezichtperiode (de
einddatum van het forensische kader) voortgang in Wlz zorg of WMO zorg geïndiceerd zijn.
Het is een taak van Zorggroep 't Achterhuus om een correcte aansluiting voor de cliënt te realiseren met de
indicatiesteller van de gemeente, zodat de cliënt en passende WMO zorgindicatie toegewezen krijgt.

Naam

Zorginstelling Edpat

Adres

Verlengde Hoogeveense Vaart 125

Postcode + Plaats

7917 TD Geesbrug

Telefoon

0528-217197, 0629-545158

Email

info@edpat.nl

Website

https://edpat.nl/

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☐Midden
☐Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Dit tekstvak wordt door de gemeente gevuld met de producten waar de aanbieder voor is gecontracteerd.
(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij staan klaar voor vrijwel alle mensen die op welk vlak dan ook ondersteuning nodig hebben, denk aan
zelfredzaamheid, verzorging en ritme, problemen m.b.t. financiën (uitkering, bewindvoering), maatschappelijke
participatie en het zoeken naar (passend) werk en/of een dagindeling.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Wij onderscheiden ons in het volgende: we bekijken per persoon (cliënt) naar hun situatie. Vaak komt het voor dat
mensen zonder adres en/of dak boven hun hoofd niet in aanmerking komen voor hulp vanuit de gemeente of het
zorgkantoor omdat er geen indicatie kan worden aangevraagd. Naar onze mening is het geen optie om deze mensen
buiten te sluiten. Vaak is het zo dat ze in hun huidige situatie zijn terecht gekomen juist omdat er geen
hulp/ondersteunende instantie aanwezig is. Wij zoeken verder naar oplossingen en zijn ruimdenkend.
In de praktijk is het vaak zo dat cliënten andere of meer hulp nodig zijn als beschreven in de indicatie. Vele
zorgverleners zijn verbonden aan een aantal uren die afgegeven wordt, dit is bij ons niet het geval. Wij proberen altijd
passende hulp te bieden n.a.v. de hulpvraag van de cliënt.
Daarnaast kunnen onze cliënten altijd op ons rekenen, ongeacht de dag en tijdstip.

Naam

Zorg Intens

Adres

Heideanjer 2

Postcode + Plaats

9202 PG Drachten

Telefoon

085-4875777

Email

secretariaat@zorgintens.nl
www.zorgintens.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..
Statushouders en nieuwkomers

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☒Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Zorg intens richt zich op alle doelgroepen.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Zorg intens werkt met een vast gezicht voor elke cliënt.
Zorg intens biedt hulp aan jong en oud
Bied praktische ondersteuning op alle gebieden van het dagelijks leven.
Wij werken samen met de cliënt
Wij zijn HKZ gecertificeerd.

Naam

Zorgkwekerij Blinkende Wilg

Adres

H. Reindersweg 13a

Postcode + Plaats

7933TW Pesse

Telefoon

0528 241343

Email

info@blinkendewilg.nl

Website

www.blinkendewilg.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Deelnemers met een handicap en psychiatrische klachten die zinnige dagbesteding willen

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Zorgkwekerij Blinkendewilg wil voor iedere deelnemer een passende dagbesteding aanbieden. De dagbesteding is
erop gericht op het motiveren en het verder ontplooien van de deelnemers in een groene omgeving
• Er arbeidsmatige klussen op de kwekerij zoals planten wieden, stekken en verpotten
• Er doen de deelnemers hoveniers werk voor burgers met een kleine beurs die hun tuin niet meer kunnen
onderhouden
• Er is belevingsgericht dagbesteding zoals koken , knutselen, voeren van konijnen paarden en lammeren.
• Ook zijn er recreatieve activiteiten zoals de wekelijkse wandelclub, uitjes zoals kanovaren, een kookworkshop
(zie de facebook foto’s op de site)
Wilg

Naam

Zorgpunt Drenthe

Adres

Boermaat 37

Postcode + Plaats

9431 MR

Telefoon

0616215467

Email

info@zorgpunt-drenthe.nl
www.zorgpunt-drenthe.nl

Website

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☐Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep,
namelijk…Autisme..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☐Licht
(07A11)

Overige
☐Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☐Midden
☐Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Gespecialiseerd in Psychiatrie en Autisme (eventueel) in combinatie met een verstandelijke beperking

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
•
•
•
•
•

Gekwalificeerd en opgeleid in psychiatrie, gehandicapten- en verslavingszorg.
Geen 9 tot 17 mentaliteit
Flexibel
24 uur bereikbaar en oproepbaar
Vastigheid in begeleiders/ondersteuners

Naam

De Berghorst, Zorgspectrum Het Zand

Adres

Ebbinge Wubbenlaan 80

Postcode + Plaats

7951 AZ Staphorst

Telefoon

0522466900 (algemeen)
0384687600 (zorgconsulenten)

Email

zorgconsulenten@hetzand.nl

Website

info@hetzand.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☐Gemeente De Wolden
☐Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Meppel
☒Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)
☒Zwaar
(02A05)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)
☒Zwaar
(07A13)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Wij willen leven toevoegen aan de dagen van kwetsbare ouderen (somatiek en/of PG)
Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Vanuit een christelijke grondslag willen wij kwetsbare ouderen met (complexe) somatische en/of psychogeriatrische
problematiek een fijn leven bieden. Dat kan zowel zelfstandig in onze huurappartementen als ook op een van onze
verpleeghuis-afdelingen in De Berghorst.
In overleg met (de naasten van) onze potentiele bewoners zorgen wij voor gezelligheid, aandacht, hygiëne en
activiteiten. De wensen en behoeften van de potentiele bewoner zijn daarbij ons uitgangspunt.

Naam

De ZorgZaak

Adres

Duymaer van Twistweg 8

Postcode + Plaats

7909 CB Hoogeveen

Telefoon

0528 – 341 965

Email

info@zorgzaak.nl

Website

https://www.zorgzaak.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☒Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☒Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☒Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☒(licht)Verstandelijke beperking
☒ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk
Ouder/kindzorg, verlengde kraamzorg.

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden
☒Gemeente Hoogeveen

☒Gemeente Meppel
☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)
☒Midden (02A03)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)
☒Midden
(07A12)

☒Zwaar

☒Zwaar

(02A05)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)
☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Eigen regie / verbetering op alle levensdomeinen in het sociale domein voor jong en oud met behoud van eigen kracht
en waarde, hierbij richt de ZorgZaak zich op een brede integrale benadering waarbij de ZorgZaak ook kan
samenwerken met specialisten en de vertaalslag maakt naar de dagelijkse situatie thuis van het gezin of individu.

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Kenmerkend voor onze organisatie is dat wij op wijkniveau begeleidingsvraagstukken integraal benaderen onder regie
van een wijkbegeleider. Deze begeleidt mee met onze begeleiders (SAW, SPW, SPH) en wordt daarbij ondersteunt
door onze eigen behandeldienst (GGZ en basispsycholoog). Met integraal benaderen wordt bedoeld dat naast de
psychosociale kant gekeken wordt naar gedrag, leefstijl en structuren (werk, sociaal etc) als oorzaak en oplossing van
het psychosociale vraagstuk wordt meegenomen.

Naam

Zuster in de Buurt

Adres

Dordrechtweg 4

Postcode + Plaats

6834 DM Arnhem
085-8900720

Telefoon
Email

info@zusterindebuurt.nl

Website

www.zusterindebuurt.nl

Op welke doelgroep(en) richt uw organisatie zich?
☐Alle soorten problematiek
/aandoeningen/beperkingen
☒Ouderenzorg
☐Verslaving, schulden, dreigende dakloosheid en
vervuiling

☐Psychische, psychiatrische, psychosociale
problematiek
☐(licht)Verstandelijke beperking
☐ Specifieke of bijzondere doelgroep, namelijk…..

Gecontracteerd in de gemeente(n):
☒Gemeente De Wolden

☐Gemeente Meppel

☒Gemeente Hoogeveen

☐Gemeente Staphorst

Gecontracteerd voor de producten:
Begeleiding Individueel
☒Licht
(02A22)

Begeleiding Groep
☒Licht
(07A11)

Overige
☒Respijtzorg (04A01)

☒Midden
☒Zwaar

☒Midden
☒Zwaar

☐ Vervoer dagbesteding niet geregeld

(02A03)
(02A05)

(07A12)
(07A13)

Vat in één kernzin samen waar uw organisatie zich op richt:
Verpleging en persoonlijke verzorging (met name voor ouderen)

Omschrijving kenmerken en kwaliteiten van uw organisatie:
Zuster in de buurt helpt u zolang mogelijk de regie te houden over uw leven, waarin u volledig uw eigen keuzes kunt
maken.

