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Welkom bij de dagbesteding 
van Viattence

Dagbesteding in een wijkontmoetings-
centrum biedt u als zelfstandig wonende 
oudere de mogelijkheid om op een plezie-
rige wijze in huiselijke sfeer de dag door te 
brengen. Dat doet u samen met anderen. 
U kunt kiezen uit één of meerdere dagen 
of dagdelen. 

De deskundige Viattence medewerkers 
organiseren veelal samen met vrijwilligers 
activiteiten. U vindt dagbesteding van 
Viattence in wijkontmoetingscentra in uw 
gemeente. De activiteiten in het wijkont-
moetingscentrum zijn een aanvulling op 
hulp die uw familieleden of mantelzorgers 
bieden en op de thuiszorg. De dagbeste-
ding Viattence heeft meerdere locaties in 
verschillende dorpskernen

•  Wezep - dagbesteding De Samenhof, 
locatie Weidebeek

•  Heerde - dagbesteding De Wissel, locatie 
Hofje Wendakker

•  Epe - dagbesteding Het Praathuis, locatie 
De Klaarbeek

•  Vaassen - dagbesteding De Flank, locatie 
De Speulbrink

Zij fungeren als “wijkontmoetingscentra”. 
Deze locaties hebben hun eigen identiteit 
en karakter. Wel werkt men met dezelfde 
visie en doelen. Wij gaan uit van uw moge-
lijkheden. 
Om te weten wat u van de dagbesteding 
kunt verwachten en wat wij van u verwach-
ten, raden wij u aan deze brochure goed 
door te lezen.

Visie van Viattence

Viattence wil met het zorgaanbod zoveel 
mogelijk aansluiten bij uw persoonlijke 
situatie en u zoveel mogelijk de regie en 
verantwoordelijkheid over uw eigen leven 
laten behouden. Dat doen we op basis van 
een in overleg opgesteld uitvoeringsplan. 
We vullen dat in met een kwalitatief hoog-
waardig zorg- en dienstverleningsaanbod, 
vanuit dienstbaarheid en betrouwbaarheid 

en met respect voor ieders eigenheid en 
levensovertuiging. 

Dat is wat wij bedoelen met: de zorg 
en ondersteuning die u wenst!

De visie van Viattence vindt u ook terug in 
de algemene brochure Viattence ouderen-
zorg op de Veluwe.



4

Dagbesteding Viattence

Er zijn drie mogelijkheden om in aanmer-
king te komen voor de dagbesteding van 
Viattence:
1.  U kunt zonder indicatie gebruik maken 

van de dagbesteding
2.  U kunt een Wmo (Wet maatschappelijke 

ondersteuning) beschikking aanvragen 
bij de gemeente

3.  U kunt een Wlz (Wet langdurige zorg) 
indicatie aanvragen

Onze Viattence Consulenten adviseren u 
graag over wat voor u de beste optie is. 
Neem gerust contact met hen op via 
0578 – 668 449. 

Zorgcontract
Kiest u ervoor om gebruik te maken van 
de dagbesteding van Viattence? Dan 

ontvangt u van onze Viattence Consulent 
een zorgcontract. Na ondertekening wordt 
dit zorgcontract digitaal bewaard in uw 
zorgdossier. 

Uw ondersteuningsvraag
Zodra u heeft gekozen voor een van de 
dagbestedingslocaties van Viattence gaan 
we samen met u in gesprek over uw onder-
steuningsvraag. Uw behoefte en welzijn 
staan centraal en we maken afspraken over 
de ondersteuning aan u en uw mantelzor-
ger. Deze leggen we samen met u vast in 
het uitvoeringsplan. 

Heeft u een Wmo beschikking? Dan wor-
den de afspraken die de gemeente met u 
maakt, vastgelegd in een gesprekverslag 
of ondersteuningsplan. Met dit plan kunt 

Heeft u na het lezen van deze brochure 
over de dagbesteding nog vragen? De 
medewerkers van de dagbesteding beant-
woorden ze graag. Voor een plezierig ver-
blijf op de dagbesteding is het van groot 
belang om een goed contact te onderhou-
den. Dus voel u vrij vragen te stellen en 
uw wensen bespreekbaar te maken. 
Via de cliëntenraad kunnen cliënten van 
Viattence, dus ook u als cliënt van de 
dagbesteding meepraten over onze dienst-
verlening.
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u zich melden bij de dagbesteding van 
Viattence. Wij gaan de doelen die u samen 
met de gemeente heeft opgesteld, omzet-
ten in activiteiten die bij deze doelstel-
lingen passen. Dit leggen we vast in het 
uitvoeringsplan.

Het uitvoeringsplan wordt vervolgens 
bewaard in uw dossier. Alle informatie die 
over uw ondersteuningsvraag wordt vast-
gelegd, kunt u zelf inzien in overleg met de 
medewerker van Viattence.

U houdt de regie samen met uw 
mantelzorger(s) en de dagbesteding biedt 
hierbij ondersteuning. Met als doel uw 
eigen regie te versterken, zodat u na een 
bepaalde tijd de ondersteuning van de 
dagbesteding eventueel kunt loslaten. Ook 
onderhouden we contact met andere hulp-
verleners in de thuissituatie, mits u daar 
toestemming voor heeft gegeven.

Het cliëntgesprek
Na 6 maanden maakt een medewerker 
van Viattence een afspraak met u om het 

uitvoeringsplan te evalueren. Wij noemen 
dit het cliëntgesprek. Zij gaat met u dan 
de voortgang bespreken, afstemmen en 
vastleggen.

Het dagbestedingsteam
Het dagbestedingsteam bestaat uit profes-
sionele medewerkers-coaches en vrijwil-
ligers. Uw contactpersoon is een professi-
onal die u ondersteunt en begeleidt.

Indien nodig neemt u mee:
-  Medicijnen voor die dag (houd ons op de 

hoogte van veranderingen)
-  Jas, sjaal en andere kledingstukken (zo 

mogelijk gemerkt om zoekraken te voor-
komen)

- Reserve kleding
- Stok of ander hulpmiddel
- Incontinentiemateriaal
-  Andere materialen/middelen die nodig 

zijn voor uw eventuele ondersteunings-
vraag

-  Zo mogelijk uw eigen hand(hobby) 
werkje van thuis

- Eventueel zorgdossier
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In grote lijnen ziet het dagprogramma van 
de dagbesteding er als volgt uit:
•  Tussen 9.00 en 10.00 uur: inloop, ont-

vangst met koffie of thee
• 10.45 uur start activiteiten
• 12.00 uur lunch
• 13.00 uur rusten
•  14.00 uur vervolg activiteiten
• Tussen 15.30 -16.00 uur einde activiteiten

Individuele activiteiten kunnen zijn:
Handwerken, bakken en koken, figuur 
zagen, verven, timmeren, computeren, 
puzzelen of individuele geheugentraining.

Groepsactiviteiten kunnen zijn:
Groepsgymnastiek, wandelen, schrijfop-
drachten, thema- en groepsgesprekken, 
spel, zingen, video of dia vertoning, 
bloemschikken of creatieve activiteiten. 

Viattence Vitaal
Fysiotherapie of een andere vorm van therapie 
krijgt u individueel wanneer daar een vraag voor 
ligt. Dit is mogelijk via de 1e lijn van het team 
van Viattence Vitaal,  wanneer u een verwijzing 
heeft van uw huisarts. De behandelaar, zoals de 
fysiotherapeut, maakt dan een afspraak met u. 
Meer informatie hierover treft u ook aan in de 
brochure van Viattence Vitaal.

Dagprogramma
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Onafhankelijk van uw indicatie of beschik-
king, zijn de kosten voor het verblijf op de 
dagbesteding deels voor eigen rekening. 
De hoogte van deze kosten zijn afhankelijk 
van uw inkomen. Maakt u gebruik van de 
dagbesteding zonder een indicatie? Dan 
ontvangt u van Viattence een factuur voor 
de geleverde ondersteuning. 

Vervoer, maaltijden
Omdat de regelingen wat betreft ver-
voer en maaltijden per soort indicatie of 
beschikking verschillen, hebben we het 
hieronder overzichtelijk voor u in een 
schema gezet.

Kosten, vervoer, maaltijden en 
uw aanwezigheid

Wmo – beschikking Wlz – indicatie

Brood maaltijd U betaalt een eigen
bijdrage

U ontvangt een maaltijd 
van Viattence

Warme maaltijd U betaalt een eigen 
bijdrage

U betaalt een eigen 
bijdrage

Vervoer U regelt en betaalt 
uw eigen vervoer

Viattence regelt en 
betaalt uw vervoer

Vrijwillige, eigen bijdrage Deze bijdrage verschilt per 
dagbestedingslocatie

Deze bijdrage verschilt per 
dagbestedingslocatie.
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Vervoer
Heeft u een Wmo beschikking en lukt het 
niet om zelf uw vervoer te regelen, neem 
hierover dan contact op met de gemeente. 
Als u ervoor kiest om buiten uw gemeente 
de dagbesteding te  bezoeken, dan is het 
mogelijk dat Viattence de vervoerskosten 
bij u in rekening brengt. Deze worden met 
een door u verleende machtiging van uw 
rekening afgeschreven. Het is dan ook 
zinvol om u vooraf goed te laten informe-
ren hoe het vervoer is georganiseerd. Bij 
verhindering (bijvoorbeeld door ziekte) 
verzoeken wij u tijdig bericht aan het taxi-
bedrijf en de dagbesteding door te geven. 
Zo voorkomt u dat de taxichauffeur voor 
niets bij u aan de deur staat. De telefoon-
nummers van de locaties dagbesteding 
vindt u aan de achterzijde van dit informa-
tieboekje.

Maaltijden
Wanneer u onverhoopt afwezig bent, 
brengen wij de niet afgenomen maaltijd 
wel bij u in rekening. Dat komt omdat wij 
de maaltijden niet meer kunnen afbestel-
len (voor locatie De Wissel geldt een week 

en overige locaties 2 weken van te voren 
afzeggen van de maaltijd).

Uw aanwezigheid
Het is belangrijk dat u op de geplande 
dagen aanwezig bent. Wanneer u om drin-
gende redenen niet kunt komen, verzoe-
ken wij u vriendelijk dit zo vroeg mogelijk 
met ons te bespreken, doch minimaal 
24 uur van tevoren. Wij kunnen u in dat 
geval eventueel een andere dag aanbieden. 
Meldt u zich minder dan 24 uur van te 
voren af, dan zijn wij helaas genoodzaakt 
om kosten in rekening te brengen. 

Bent u ziek? Dan wordt alleen de eerste 
ziektedag doorberekend. Bij vier weken 
afwezigheid wordt u uitgeschreven en kunt 
u zich wederom aanmelden voor de dag-
besteding bij Uw Viattence Consulent. 

Vakantie kan uiteraard altijd door gaan. 
Wij vragen u wel ons tijdig op de hoogte te 
stellen. Als uw mantelzorgers met vakantie 
willen, kunt u contact opnemen met “Uw 
Viattence consulent” tel.nr 0578 – 668 
449.
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Feest- en gedenkdagen
Op alle nationale en christelijke feest- en 
gedenkdagen is de dagbesteding gesloten.

Melding Incidenten Cliënten (MIC)
Elke medewerker van Viattence is verplicht 
incidenten (ongelukken en bijna-ongeluk-
ken) die te maken hebben met cliëntenzorg 
te melden aan de MIC-commissie. Deze 
commissie adviseert de directie over (even-
tueel) te nemen stappen om herhaling te 
voorkomen.

Belangenbehartiging en inspraak
In de Wet Medezeggenschap Zorginstel-
lingen is vastgelegd dat iedere zorginstel-
ling in Nederland een cliëntenraad moet 
hebben en wat de bevoegdheden van deze 
raad zijn.
De cliëntenraad is een onafhankelijk en 
zelfstandig orgaan dat de cliënten van Viat-
tence vertegenwoordigt. De leden ervan 
zijn cliënten en/of vertegenwoordigers van 
alle woongroepen van de verschillende 
locaties van Viattence. Ook namens de 
dagbesteding en de thuiszorg heeft een 
cliënt of een vertegenwoordiger van een 
cliënt zitting in de cliëntenraad. Informatie 
over de cliëntenraad vindt u op de dagbe-
steding.

Waardering en klachten
Wij vinden het fijn van u te vernemen wat u 
van onze dienstverlening vindt. 

Uw waardering kunt u altijd uiten aan onze 
medewerkers of door deze te plaatsen op 
de website van Viattence of door 
een waardering te plaatsen op 

www.zorgkaartnederland.nl 

Cliënten kunnen met een klacht terecht 
bij de medewerkers van de dagbesteding. 
Meestal kan een klacht tot tevredenheid 
opgelost worden. Heeft de cliënt of de 
familie de overtuiging dat een klacht niet 
goed is afgehandeld, dan kan men zich 
richten tot de klachtenfunctionaris. Alle 
informatie over het indienen van een klacht 
en de contactgegevens hiervoor staan op 
www.viattence.nl onder het kopje ‘Over 
Viattence’.

Vrijwilligers en familie en/of  
mantelzorgers 
Met de hulp van de vrijwilligers met familie 
en mantelzorger(s) kunnen wij onze cliën-
ten meer persoonlijke aandacht geven. 
De vrijwilligers helpen bij spelactiviteiten, 
koffie/theeschenken, gaan mee om een 
wandeling te maken of bieden hulp bij een 
dagje uit. 

Extra informatie
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CliVia
Regelmatig ontvangt u het cliëntenblad 
CliVia. Zo houden wij u op de hoogte van 
belangrijke gebeurtenissen en ontwikke-
lingen. Kopij van cliënten en familie is van 
ha rte welkom.
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deze brochure is een uitgave van Viattence

info@viattence.nl
www.viattence.nl
0578 - 668 449

Locatie De Samenhof in Wezep
Rozenbottel 1
8091 SB Wezep
T 038 - 37 56 250
samenhof@viattence.nl

Locatie De Wissel in Heerde
Eperweg  33  
8181 ET Heerde
T 0578 - 668 513
wissel@viattence.nl 

Locatie Het Praathuis in Epe
Roggestraat 1
8162 WW Epe 
T 0578 - 668 378
hetpraathuis@viattence.nl

Locatie De Flank in Vaassen 
Brunholdplaats 5
8171 VA Vaassen
T 0578 - 668 354
deflank@viattence.nl

Vervoer
Taxibedrijf van den Beld 
Tel: 0578 - 691 887


