Henrie Rijke
Thuisbegeleiding & Dagbesteding
op Maat
Samen werken aan een opgeruimd leven

Dan bent u bij ons aan het juiste adres!

Wat bieden wij?
Wij bieden persoonlijke begeleiding op maat op diverse vlakken. Zowel in de
thuissituatie als op onze dagbestedingslocatie vindt u 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 u nodig heeft.
Na een kennismakingsperiode maken wij samen met u een zorgplan en
werken we aan persoonlijke leerdoelen. U heeft daarin zoveel mogelijk zelf
de regie.

Wat maakt onze begeleiding bijzonder?
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 uw wens en zorgvraag.
Doordat wij een kleine organisatie zijn
hebben wij korte lijnen met u als cliënt
en met elkaar. Wij werken daardoor
efficiënt en de kwaliteit van zorg blijft hoog.

Thuisbegeleiding op Maat
In de thuissituatie bieden wij
begeleiding gericht op het vergroten
en behouden van uw eigen regie.
Uw zorgvraag en draagkracht staan
centraal. Samen onderzoeken we wat
u nodig heeft om zo zelfstandig
mogelijk te functioneren.
Dat kan zijn door middel van het structureren van uw huishouden, het samen
oppakken van uw administratie. Maar ook het opbouwen van uw sociale
netwerk of het verbeteren van uw persoonlijke verzorging kan een onderdeel
zijn. Vertrouwen en heldere communicatie staan daarbij voorop.

Dagbesteding op Maat
Op onze dagbestedingslocatie bieden wij veelzijdige activiteiten gericht op
het vergroten en behouden van dagstructuur en het ontwikkelen van diverse
vaardigheden.
Stabiliteit en dagstructuur zijn voor veel
mensen zeer belangrijk voor een
(psychisch) gezond en zelfstandig leven.
Wij bieden onder andere activiteiten
gericht op sociale activering, creatieve
vorming, beweging en ontwikkeling van
arbeidsvaardigheden.
Wij werken samen met andere organisaties om ons aanbod zo goed mogelijk
aan te sluiten bij uw wens. Eigen inbreng wordt gestimuleerd. Want ook in de
dagbesteding gaan wij uit van zoveel mogelijk eigen regie.

Voor wie?
Onze begeleiding richt zich op jong volwassenen, volwassenen en ouderen
met (langdurige) psychosociale en/of psychiatrische problematiek. Ook
mensen met autisme, een licht verstandelijke beperking, een lichamelijke
beperking of verslavingsproblematiek vinden bij ons passende begeleiding.
Mensen met andere problematiek die zich voelen aangesproken tot onze
manier van begeleiden zijn in overleg van harte welkom.

Aanmelden
Wilt u gebruik maken van onze begeleiding? Bel of mail ons: 06 3073 2717
hrtbopmaat@gmail.com Wij helpen u bij het aanvragen van een WMO
indicatie bij de gemeente. Ook met een PGB indicatie kunt u bij ons terecht.
Neem gerust contact met ons op voor meer informatie of een persoonlijke
afspraak.

Contact
Henrie Rijke – 06 3073 2717 – hrtbopmaat@gmail.com

Kantoor
Gasthuislaan 2
8331 MX Steenwijk

www.rijkezorgopmaat.nl

Dagbesteding
Middenweg 12
8332 CZ Steenwijk

