
Dagopvang
Om uw dagen een zinvolle betekenis te geven…

www.zorggroepena.nl

Aanmelden 

U zoekt dagopvang, maar weet niet hoe dit precies 
in zijn werk gaat? Neem dan contact op met de 
cliënten administratie van zorggroep ENA via 
telefoonnummer: 0342 - 47 9500. 
De medewerkers van de afdeling geven de nodige 
informatie en brengen u vervolgens in contact met 
het  digitale loket van de gemeente waar u woont.

Wmo-wet
Voor dagopvang is een indicatie nodig. Sinds 2015 
geldt de Wmo-wet: voor Wmo- voorzieningen 
betaalt u een eigen bijdrage, afhankelijk van uw 
 inkomen en de voorziening. Wanneer u géén 
indicatie heeft, maar toch gebruik wilt maken van 
dagvoorziening bent u ook van harte welkom! Dan 
betaalt u per dagdeel.  

www.zorggroepena.nl 

Medewerker over dagopvang - 
Gevoel erbij te horen 

“Er wordt naar elkaar geluisterd. De mensen 
voelen dat ze ertoe doen en erbij horen. Ze 
bouwen fijne onderlinge contacten op. Men 
voelt zich nuttig omdat je weer iets voor 
 elkaar kunt betekenen. Soms  ontdekken 
mensen hier op de dagopvang ineens 
 leuke nieuwe hobby’s, die ze voorheen niet 
 hadden. We vragen ook altijd naar de hobby’s 
van vroeger. Vaardigheden, die men heeft 
houden ze hier zo lang mogelijk in stand of 
ze doen nieuwe vaardigheden op. Prachtig 
toch!”

Lies Kampert, Teamleider dagbesteding 
 zorggroep ENA

Altijd in uw buurt -  
dagopvang op  diverse locaties 
Zorggroep ENA biedt op vier  locaties dag-
opvang. De opzet van  dagopvang is op 
elke locatie hetzelfde: een zinvolle dag(en) 
 bieden met persoonlijke aandacht. Passend 
bij u en de groep is er een  programma op 
maat.          

• Nieuw Avondrust
 Van den Berglaan 30 Voorthuizen

• Ruimzicht
 Rozenhof 1 Barneveld 

• Het Huis in de Wei
 Vijverlaan 2 Scherpenzeel  

• Kruimelstaete
 Oud Milligenseweg 34-10 Garderen



U wilt graag zo lang mogelijk thuis wonen in uw 
vertrouwde omgeving. Dit is meestal fijn, maar niet 
altijd. De dagen kunnen lang duren of u voelt u wel 
eens eenzaam en mist sociale contacten. Zinvol en 
op een leuke manier de dag doorkomen is belang-
rijk voor iedereen. Met het ouder worden, is het op 
een plezierige manier de dag doorkomen niet meer 
zo vanzelfsprekend.

Zorggroep ENA biedt u de mogelijkheid uw  passies 
(weer) op te pakken en samen met anderen aan 
 activiteiten deel te nemen. U komt in contact 
met andere mensen: samen koffiedrinken, samen 
 spelletjes doen, samen praten en luisteren. Het gaat 
erom uw dag op een plezierige en zinvolle manier 
met elkaar door te brengen.  

Wat heeft ú nodig? Dat gaan we doen
Er zijn vele activiteiten te bedenken, zoals bakken, 
geheugentraining, wandelen, knutselen of naar 
muziek luisteren… U kiest wat u aanspreekt. Dit is 
altijd een individueel afgestemde dagactiviteit.           
Soms is het prettiger dat u bijvoorbeeld in de klein-
schalige huiskamer van onze verpleeghuisafdeling 
wordt opgevangen in plaats van de dagopvanggroep. 
Uw hulpvraag en situatie staan namelijk altijd cen-
traal. Welke omgeving past daar het beste bij?

Maaltijden 
Schuif gerust eens aan. In de sfeervolle restaurants 
van onze locaties kunt u gebruikmaken (tegen een 
vergoeding) van een heerlijke maaltijd.  

Mantelzorger? 
Eerst goed voor uzelf zorgen 
Mantelzorgers zijn van groot belang om iemand 
langer thuis te laten wonen. Wie langdurig voor 
bijvoorbeeld zijn/haar vader of moeder zorgt, weet 
dat het steeds wat zwaarder wordt. Het is soms lastig 
om de zorg voor een naaste uit handen te geven 
met als gevolg dat iemand zichzelf wegcijfert. De 
visie van zorggroep ENA is dat u eerst goed voor 
uzelf moet zorgen vóór je voor iemand anders kunt 
zorgen. En dus ontlasten professionele  medewerkers 
van zorggroep ENA mantelzorgers  voor één 
 dag(deel) of meer…

Wanneer dagopvang? 
• U bent op zoek naar fijne, zinvolle dagen  
•  U zoekt sociale contacten, ontmoeting en 

gezelligheid

Cliënt over dagopvang - Het is fijn en gezellig  

“Ik zei gisteren nog tegen mijn dochter dat ik altijd weer blij ben als het maandag is, want dan ga ik naar 
de dagopvang. Thuis is het gezellig hoor, maar hier ook. Ik kom hier heel graag al drie jaar lang, twee 
keer per week. Lekker met andere mensen onder elkaar. We doen van alles; spelletjes, cake bakken, 
 schilderijtjes maken. De  medewerkers vragen aan me wat ik vroeger leuk vond en dan gaan we aan de slag.”  

Mevrouw Mulder - Boute, cliënt dagopvang Ruimzicht    

“Al meer dan 25 jaar kook ik elke zondag voor 
mijn schoonmoeder en eten we samen. Daar-
naast doe ik de fijne was voor haar. Natuur-
lijk heb ik wel eens geen zin, maar ik kan het 
zelf nog goed aan. Mijn man en schoonzusje 
hebben weer andere taken: we doen het echt 
samen. Met elkaar houden we het goed. Mijn 
schoonmoeder gaat twee keer per week naar 
dagopvang ‘De Buitenwei’. 

Ze gaat er erg graag heen en dat geeft ons 
als familie een goed gevoel. Ze doet er 
graag spelletjes waar ze nog altijd goed in 
is. Ja, het is erg fijn dat ze hier heen kan, 
anders zou ze toch veel alleen zijn. Die een-
zaamheid begint steeds meer te knagen.” 

mevrouw Hop, mantelzorger en schoondochter 
van mevr. Hop - Jacobsmeijer (93) die woont in 
een aanleunwoning van Het Huis in de Wei

Mantelzorger over dagopvang - Anders zou ze veel alleen zijn


