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Dagbesteding

De dag op een leuke en zinvolle manier doorkomen is voor 
iedereen belangrijk. Als u ouder wordt, is dat niet meer 
zo vanzelfsprekend. U wordt wellicht hulpbehoevend, uw 
geheugen laat soms ’steekjes vallen’, het bewegen gaat niet 
meer zo goed en misschien is het onderhouden van sociale 
contacten ook moeilijker geworden. Het is zeker niet vreemd 
als u zich thuis niet meer helemaal zelf kunt redden. Of als u 
behoefte heeft aan contact met leeftijdsgenoten, omdat u zelf 
niet meer naar verenigingen kunt. Bij Vivent begrijpen we dat 
heel goed. Daarom biedt Vivent dagbesteding aan waar u samen 
met anderen aan kunt deelnemen. Onze activiteiten houden 
u vitaal en in beweging. Bovendien kunt u leuke contacten 
opdoen.

Dagbesteding bij Vivent
Wat een leuke en zinvolle 
dagbesteding is, is voor iedereen 
anders. Daarom bepaalt u zelf  wat 
u tijdens onze dagbesteding doet. 
Samen met onze zorgprofessional kijkt 
u welke interesses, wensen, behoeften 
en ideeën u heeft. Met de activiteiten 
die we hiervoor kunnen aanbieden, 
willen we een bijdrage

leveren aan een leuke en zinvolle 
invulling van uw dag. Er zijn tal van 
mogelijkheden op onze locaties. Van 
bewegen tot geheugenfitness en van
sociale interactie tot creativiteit. 

Heeft u leuke ideeën? 
Wij horen ze graag!
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We bieden onze dagbesteding aan op verschillende locaties, dagen en tijden 
in de regio ’s-Hertogenbosch. Informeert u gerust eens naar de mogelijkheden 
bij u in de buurt. 

Visie 
Onze dagbesteding is bedoeld 
voor ouderen met een vorm van 
dementie, soms in combinatie 
met een lichamelijke aandoening, 
sociale of  lichte psychische 
problematiek. Bij de Dagbesteding 
van Vivent staat het welbevinden 
van onze bezoekers centraal. Onze 
zorgprofessional kijkt daarom met 
u naar uw mogelijkheden, wensen 
en behoeften. We kijken naar wat u 
nog wel kunt of  wilt. Zo zorgen we 
ervoor dat u het beste uit uw dag 
kunt halen. We geven bovendien 
uw mantelzorger even wat meer 
ruimte en mogelijkheden.

Zorgboerderij  
De Heesdonck

Dagbesteding  
Vivent Donkenhof

Dagbesteding Rosmalen
Stadsboerderij Bij Elkaar

Dagbesteding Vivent Hof van Hintham
Dagbesteding  
Vivent Berlerode

Aandacht voor  
mantelzorgers
Bij Vivent Dagbesteding hebben 
we aandacht voor uw partner, 
kinderen, familieleden of  andere 
mantelzorgers. Zij kunnen 
altijd bij de zorgprofessional 
terecht als zij vragen hebben 
of  belangrijke informatie 
willen delen. Naar behoefte 
organiseren we één of  meerdere 
mantelzorgbijeenkomsten per jaar.

Wat bieden we
De zorgprofessional en onze 
enthousiaste vrijwilligers bieden 
een prettige sfeer, die zo thuis 
mogelijk voelt. We gaan uit van 
wat u nog wel kunt, waardoor u op 
een gevarieerd programma kunt 
rekenen. U kiest zelf  aan welke 
activiteiten u wilt deelnemen of  
wat u tijdens de dagbesteding 
wilt doen. Soms werken we 
samen met andere organisaties of  
diensten van Vivent, waardoor we 
extra creatief  en flexibel kunnen 
inspelen op individuele wensen en 
vragen.
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Bewegen
Zo lang mogelijk thuis blijven 
wonen betekent ook lichamelijk 
zo fit mogelijk blijven. Bij Vivent 
Dagbesteding bieden wij 
daarom diverse activiteiten aan 
waarbij bewegen een rol speelt. 
Uiteraard in een prettige en 
ontspannen sfeer en kijkend naar 
de mogelijkheden. Soms is het 
lekker om even naar buiten te 
gaan en een wandeling te maken. 
Op sommige locaties is er ook 
de mogelijkheid om samen met 
een vrijwilliger een tochtje op 
de duofiets te maken. We kijken 
samen wat er mogelijk is en wat 
het beste bij u past.

Geheugenfitness
Soms laat uw geheugen steekjes 
vallen. Dit kunt u zelf  blijven 
trainen. Tijdens de dagbesteding 
bieden onze zorgprofessionals 
daarvoor spellen, zoals 
schaken, kaarten of  puzzelen 
aan. Maar u kunt ook mee 
boodschappen gaan doen, zodat 
u het boodschappenlijstje als 
geheugentraining inzet. 
We proberen onze activiteiten altijd 
zo thuis mogelijk te laten voelen 
voor u.

Creativiteit
Vivent Dagbesteding biedt ook 
creatieve activiteiten aan. Denkt 
u hierbij aan zingen, muziek 
luisteren, schilderen, kleien, 
handwerken of  koken. Dit kan zijn 
in een klein groepje of  individueel. 
Wij luisteren graag naar uw 
wensen en gaan dan zoeken naar 
de juiste activiteit voor u. U heeft 
hierin de regie.

Sociale interactie
Gezellig samen zijn en met u 
praten over onderwerpen die 
u interesseren: als activiteit om 
sociale interactie te stimuleren 
is dat een belangrijk onderdeel 
van de dag. Een krant lezen 
of  herinneringen aan vroeger 
ophalen en misschien zelfs een 
film bekijken behoren ook tot de 
mogelijkheden. 

En ook het gezamenlijk koffie en 
thee drinken en samen eten zijn 
momenten om met elkaar contact 
te hebben. Interesse in elkaar en 
anderen staat hierbij centraal.

Buitenleven
Houdt u van het buitenleven? Dan 
kunt u terecht bij de Dagbesteding 
in Zorgboerderij De Heesdonck 
in Schijndel of  Dagbesteding 
Bij Elkaar in Stadsboerderij 
Eyghentijds in Rosmalen. Hier 
kunt u deelnemen aan diverse 
activiteiten rondom de boerderij. 
Denk hierbij aan het werken in de 
(moes)tuin, verzorgen van dieren, 
groenten oogsten, schoonmaken 
en inmaken, maar ook bewegen, 
geheugenfitness en creativiteit.
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'Ik ben niet van het 
knutselen en puzzelen, 
ik kom hier voor mijn 
beweging en de 
contacten. Door de 
gesprekken met elkaar 
krijgen we samen een 
band. Geestelijk en 
lichamelijk staan we 
elkaar bij.’
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Maaltijd
Samen eten is gezond en gezellig. 
Rond het middaguur bieden 
we u daarom een maaltijd aan. 
Afhankelijk van uw wensen en de 
locatie kan dat een broodmaaltijd 
of  een warme maaltijd zijn. Voor 
een warme maaltijd betaalt u een 
tegemoetkoming in de kosten. 

Vervoer
U maakt zoveel mogelijk gebruik 
van Vivent Dagbesteding bij 
u in de buurt en regelt dan 
zelf  uw vervoer. Mocht dit niet 
mogelijk zijn, dan kunt u met de 
zorgprofessional overleggen over 
de mogelijkheden voor vervoer.

Voor wie is 
Vivent Dagbesteding
Bij de dagbesteding van Vivent 
kunt u terecht met een geldige 
zorgindicatie. Heeft u behoefte aan 
aanspraak, wilt u andere mensen 
ontmoeten en weer een zinvolle 
invulling van uw dag hebben? Dan 
bent u van harte welkom bij Vivent 
Dagbesteding.

'Ik vind het geweldig bij de 
dagbesteding van Vivent.
Ik kom er twee keer per
week en kijk uit naar de dag 
dat ik weer mag. Ik moet 
van mijn fysiotherapeut veel 
wandelen. De tuin is hier zo 
mooi dat het ‘gewoon een 
aardigheid’ is om doorheen te 
lopen.

En onderweg snoep ik 
lekkervan de frambozenstruik...
Ik heb hier ook vriendinnen
gemaakt, op mijn leeftijd maak 
je die niet zo snel meer ergens.
Ik hoop dat ik hier nog jaren 
mag komen!'
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Kosten
De financiering van de 
dagbesteding valt onder de 
verantwoordelijkheid van de 
gemeenten (Wmo) of  het 
zorgkantoor (Wlz). U kunt contact 
opnemen met uw gemeente om 
in aanmerking te komen voor een 
beschikking dagbesteding Wmo. 
Een Wlz indicatie vraagt u aan 
via het Zorgkantoor. Ook met een 
PGB kunt u deelnemen aan Vivent 
Dagbesteding. Onze professionals 
kijken graag met u naar uw 
mogelijkheden en zullen u hierin 
begeleiden.

'Vandaag heb ik weer 
heerlijk tijd voor mezelf 
gehad, dan kom ik 
aan die dingen toe die 
we niet meer samen 
kunnen. Dat mijn 
vrouw overdag weg 
is, vind ik een paar 
keer per week fijn, dat 
ontlast me, maar ik zou 
haar nog niet helemaal 
willen missen thuis.'

Gastvrij kennismaken
Wilt u komen kijken of Vivent Dagbesteding ook bij u past? 
Dan bent u van harte welkom om, geheel vrijblijvend, kennis te 
komen maken en de sfeer te proeven. Onze zorgprofessional 
maakt graag een afspraak met u.

Contactgegevens
Dagbesteding Vivent 
Hof van Hintham 
Vincent van Goghlaan 1V
5246 GA ’s-Hertogenbosch
Telefoon: 06 - 31 67 63 77
E-mail: DagbestedingHofvan
Hintham@vivent.nl

Dagbesteding Bij Elkaar
Lunerkampweg 5
5245 NB Rosmalen
Telefoon: 06 - 31 67 66 13
E-mail: DagbestedingBijElkaar
Rosmalen@vivent.nl

Dagbesteding Zorgboerderij 
De Heesdonck
Boxtelseweg 10 
5481 VG Schijndel  
Telefoon: 06 - 52 60 98 41
E-mail: DagbestedingZorgboerderij
Schijndel@vivent.nl

Dagbesteding Vivent Berlerode
Kloosterhof 8
5258 HH Berlicum
Telefoon: 073 - 316 02 01 
of  06 - 14 75 60 50
E-mail: DagbestedingBerlerode
@vivent.nl

Dagbesteding Vivent Donkenhof
Litserstraat 4
5275 BV Den Dungen
Telefoon: 06 - 31 67 66 87
E-mail: DagbestedingDonkenhof
@vivent.nl
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Vivent is dé zorgexpert in ’s-Hertogenbosch en omgeving. Met onze 
expertise bieden we bij u thuis en vanuit onze woonzorgcentra de beste 
zorg. Elke dag opnieuw zijn we geïnteresseerd in hoe het met u gaat, 
wat u wilt en wat er mogelijk is. Overleg tussen onze professionals en u 
is de basis voor goede zorg. U beslist zelf  hoe u uw zorg wilt invullen. 
Wij hebben de mensen, de kennis, de ervaring en de technologie in huis 
om u te helpen het beste uit uw dag te halen. Samen met u beleven we 
mooie momenten. Vivent is werkzaam in de gemeenten Boxtel, Haaren, 
's-Hertogenbosch, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Vught en Vlijmen. 
Bij Vivent werken bijna 1500 medewerkers en ruim 700 vrijwilligers.

Hoe bekijkt Vivent 
de zorg voor u?   
Bij de inzet van zorg gaan we altijd 
uit van uw mogelijkheden, wensen 
en behoeften. Wij zorgen er zoveel 
mogelijk voor dat u met de juiste 
hulp zelfstandig kunt blijven 
wonen. Als dit niet meer mogelijk 
is, maken we het in één van onze 
woningen zo thuis mogelijk voor u. 

U staat centraal binnen de 
werkwijze van Vivent. Vivent hecht 
grote waarde aan contact met de 
mensen om u heen. Zowel met uw 
familie, vrienden en mensen in uw 
wijk, als ook met zorgprofessionals 
en mantelzorgers. Samen helpen 
we u graag om het beste uit uw 
dag te halen. Voor al uw vragen 
kunt u terecht bij uw Vivent 
Contactpersoon, aan wie u wordt 
voorgesteld zodra u zorg van ons 
krijgt.

Uw mening 
horen wij graag

Vivent hecht grote waarde aan 
de mening van cliënten en 
medewerkers. Er zijn diverse 
mogelijkheden om uw mening te 
uiten. 

Bent u tevreden over de zorg 
van Vivent? Wilt u dat uw mening 
anderen helpt om een juiste

keuze voor een zorgorganisatie 
te maken? Laat het weten op 
www.zorgkaartnederland.nl! Hier 
kunt u uw mening per locatie en 
thuiszorgteam van Vivent geven.

Heeft u een tip voor Vivent om 
iets op een andere manier aan 
te pakken? Dan horen wij deze 
uiteraard ook graag. Kennis delen 
staat bij ons voorop en we willen 
graag blijven verbeteren. Geef  ons 
uw tip via tip@vivent.nl.

Onze vijf  woonzorgcentra 
en de thuiszorg hebben 
een cliëntenraad, die u 
vertegenwoordigt. Ook zij horen 
graag hoe u de zorg ervaart. 
De zorg is en blijft mensenwerk 
en waar mensen werken, kunnen 
fouten worden gemaakt. Vivent 
stelt het zeer op prijs om ook te 
horen wat er niet goed gaat. Als 
u uw klacht meldt, kunnen wij 
passende maatregelen nemen 
om herhaling in de toekomst te 
voorkomen. Op onze website staat 
de procedure voor het indienen 
van een klacht vermeld: www.
vivent.nl/over-vivent/kwaliteit-
en-verantwoorde-zorg/klachten/
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Heeft u vragen 
over dagbesteding?
Vivent
Vliertwijksestraat 369
5244 NJ Rosmalen

T 088 - 163 70 00
E info@vivent.nl

www.vivent.nl

DAGBdec22

Volg ons:


