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Onze visie
Door op één locatie dagactiviteiten aan
te bieden voor een brede doelgroep
kunnen we activiteiten aanbod realiseren .

Waar het draait om u!

Dagactiviteiten
Dagbehandeling
Huiskamerbegeleiding

We maken gebruik van de inzet van
vrijwilligers waar mogelijk en deskundige begeleiding waar nodig.
De wensen en behoeften van de klant
bepalen de invulling van het activiteitenprogramma
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Wat is er te doen en voor wie?
1.

2.

Speerpunten

Activiteitenprogramma voor 55+
-ers uit de wijk en bewoners van
Careyn De Plantage. In de recreatiezaal De halte vinden o.a. muziekactiviteiten, bingo en Jeu de
Boules plaats.

Klantgericht
Op basis van de indicatie of eigen bijdrage
wordt een individueel activiteitenprogramma geboden n.a.v. de wensen en mogelijkheden van de klant.

Kleinschalige groepsactiviteiten
(4-10 pers.) voor klanten met een
indicatie begeleiding groep en
bewoners van Careyn De Plantage
met een ZZP. Als activiteiten worden o.a. schilderen, taarten bakken,
yoga, houtbewerking , kaarsen maken en krant lezen aangeboden.
Tevens is er een internetcafé.

3.

Huiskamerbegeleiding voor mensen met dementie. In een veilige en
vertrouwde omgeving wordt de
dag doorgebracht onder begeleiding van deskundige medewerkers.

4.

Akcentique is het winkeltje van
CAC ‘t Akcent. Hier worden de zelfgemaakte producten zoals kaarsen
en kaarten te koop aangeboden.
De opbrengst wordt gebruikt voor
de aanschaf van nieuwe materialen
en het maken van uitstapjes met de
klanten. Openingstijden zijn maandag tot en vrijdag van 10.00—16.00
uur.

Kwaliteit
Activiteiten worden begeleid of gecoördineerd door deskundige medewerkers, ondersteund door goed geïnformeerde of
geschoolde vrijwilligers.
Flexibiliteit
Het activiteitenprogramma is afwisselend
en wordt regelmatig aangepast aan de
wensen en behoeften van de klant. Het
programma is verdeeld over alle dagen van
de week en activiteiten vinden plaats in de
ochtend, middag en avond.
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Waar het draait om u!

Samenwerking
Als activiteitencentrum werken we intensief
samen met collega’s binnen Careyn en andere zorgaanbieders ten gunste van de
klant. Denkt u hierbij aan Ketenzorg Dementie, Ketenzorg CVA, Alzheimer Nederland, vrijwilligersorganisaties, Ouderenbonden, kerken en het Rode Kruis.

CAREYN ACTIVITEITEN CENTRA VPR/HW

Careyn Activiteiten Centrum ‘t Akcent
Plantageweg 2
3232 LE Brielle
Tel. : 0181-476183

