WIE ZIJN WIJ?
Wij zijn drie samenwerkende organisaties die gezamenlijk

Contact

Contact

maatwerk aanbieden op het gebied van begeleiding,
coaching, re-integratie en hulp bij het aanvragen van de juiste
indicatie of beschikking. Door ons brede netwerk zijn wij in

Gerrit Huisman

staat u snel en gericht te helpen. Door samen te werken

06 42476105

in de (maatschappelijke) zorgketen is het mogelijk om

info@opmaatdienstverlening.nl

mensen met een diverse hulpvraag snel de hulp op maat
te bieden die men nodig heeft.

www.opmaatdienstverlening.nl

WERKGEBIED

Individuele
begeleidi
Dag besteding

Participatie
Coaching

Dariuz loonwaarde metingen

Indicatie aanvraag

Opstellen zorgplan

Wij zijn werkzaam in de regio’s Zwolle,
Kampen, Zwartewaterland, Steenwijk,
Apeldoorn en op de Noord-Veluwe.

Jacques Rommelaar
06 38043359

DIENSTVERLENING
Wij bieden zorg aan mensen (jong en oud) met een

jrommelaar@projectcoaching.nu
www.projectcoaching.nu

psychische of psychiatrische problematiek. Ook helpen
wij mensen die wegens een (lichte) verstandelijke beperking

• INDIVIDUELE BEGELEIDING

begeleiding nodig hebben. Verder helpen wij bij het zoeken
van werk en coachen wij mensen tijdens hun werk.

• DAGBESTEDING

Daarnaast zijn wij er voor mensen die hulp nodig hebben
bij de toeleiding naar zorg zoals het aanvragen van de

• PARTICIPATIE

juiste indicatie bij het juiste loket.

WERKWIJZE

Peter van Haaften

Herkent u zich in één of een aantal van de vragen of

06 19138055

onderwerpen die we in deze folder behandeld hebben
en denkt u dat wij u kunnen helpen, belt of mailt u
ons dan gerust.

DIENSTEN

pvanhaaften@de-ondersteuning.nl
www.de-ondersteuning.nl

• COACHING
• DARIUZ LOONWAARDE METINGEN
• INDICATIE AANVRAAG
• OPSTELLEN ZORGPLAN

INDIVIDUELE BEGELEIDING

PARTICIPATIE

DARIUZ LOONWAARDE METINGEN

Hierbij bieden wij o.a. hulp en ondersteuning:

Wij ondersteunen mensen om (weer) mee

Onze gecertificeerde Loonwaarde Experts voeren

• bij administratie, post en financiën

te doen aan het maatschappelijke leven :

loonwaarde metingen uit volgens de Dariuz methodiek.

• bij het boodschappen doen

• betaalde of onbetaalde arbeid

Dit kan plaatsvinden, in opdracht van bedrijven,

• bij woonbegeleiding

• dagbesteding

UWV of gemeenten.

• bij de opvoeding van kinderen

• mantelzorg en vrijwilligerswerk

• het structureren van de dag of week

• lidmaatschap van een sportclub

INDICATIEAANVRAAG

• het opbouwen van een sociaal netwerk

• deelname aan culturele activiteiten

•	heeft u zelf of iemand in uw omgeving zorg nodig, maar u

• bij de persoonlijke verzorging

• bezoek van een buurtcentrum.

weet niet hoe u de indicatie voor zorg moet aanvragen ?
•	wilt u inzicht krijgen in de kosten van een zorgtraject ?
•	heeft u al een indicatie of beschikking maar weet u
niet hoe u passende zorg kunt regelen ?
Wij helpen u verder !

DAGBESTEDING
Voorbeelden van dagbesteding:

RE-INTEGRATIE EN COACHING
(WERK, INKOMSTEN)

• groen, zoals tuin- en parkonderhoud

Wij helpen mensen om (weer) aan het werk te

• horeca

komen of om een bestaande baan te behouden:

• assemblage van producten

• het zoeken van werk op de arbeidsmarkt

• houtbewerking

•	het coachen van medewerkers op de werkvloer

• metaalbewerking

inwerken, behoud van werk

• inpak werkzaamheden

• het ontwikkelen van arbeidsvaardigheden

• creatieve werkvormen

• sollicitatietrainingen bv maken van een CV
• werkervaringsplekken

OPSTELLEN ZORGPLAN
Wij kunnen u helpen met het
opstellen van uw WLZ
of WMO zorg(leef)plan of dit
geheel voor u verzorgen.

