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Inleiding
In dit dienstenboek krijgt u zicht op alle diensten die Odion levert aan cliënten met een beperking in de regio Zaanstreek,
Waterland en Kennemerland.
Dit boek is bedoeld als ‘catalogus’ van alle vormen van dienstverlening die Odion biedt.. Het dienstenboek is bedoeld als
interne hulp voor medewerkers (bijvoorbeeld in het indicatieproces) en voor externe relaties van Odion (kandidaat cliënten,
MEE, Zorgkantoor, Wijkteams, jeugdteams enz.)
Hoofdstuk 1 geeft uitleg over het ondersteuningsplan, een op de persoon toegesneden plan dat beschrijft op welke wijze
Odion de zorg en dienstverlening afstemt op de wensen en mogelijkheden van cliënten.
Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van alle mogelijkheden van Wonen en Dagbesteding die Odion levert.
Hoofdstuk 3 biedt een overzicht van alle diensten m.b.t. kinderen.
Hoofdstuk 4 gaat over de ambulante hulpverlening.
Hoofdstuk 5 gaat over de vrijwilligers.
Hoofdstuk6 gaat over stages bij Odion
In hoofdstuk 7 kunt u nagaan welke kosten er verbonden zijn aan het gebruik van de zorg en dienstverlening van Odion.
Als u meer informatie nodig heeft, kunt u contact opnemen met Cliëntenservice
0299 418350
cliëntservice@odion.nl
U kunt natuurlijk ook onze website raadplegen: www.odion.nl
De website kiesBeter.nl geeft algemene informatie vanuit de overheid en informatie over Odion en andere zorgaanbieders:
www.kiesbeter.nl
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Hoofdstuk 1: Het ondersteuningsplan
VISIE
Met zorg het gewone leven ondersteunen, daar gaat het in de visie van Odion om. En bij dat gewone leven horen een huis dat
je thuis is, een fijne dagbesteding of prettig werk en mogelijkheden om je vrije tijd in te vullen. In die zorg krijgen ook warmte
en sfeer een belangrijke plek. Odion ondersteunt mensen met een beperking door middel van advies en informatie, begeleiding,
bemiddeling en verzorging. De geboden ondersteuning varieert van intensieve 24-uurszorg tot enkele uren begeleiding per
week. De ondersteuning van Odion gebeurt meestal op verzoek van de cliënt of de ouders.

DOEL VAN HET ONDERSTEUNINGSPLAN
In het ondersteuningsplan worden ondersteuningsafspraken en werkdoelen vastgelegd. Deze afspraken en werkdoelen worden
samen met de cliënt en/of het netwerk gemaakt. Er wordt eerst gekeken naar de talenten en wensen van de cliënt, wat kan de
cliënt zelf en waar heeft hij/zij ondersteuning bij nodig en vervolgens wordt gekeken wie deze ondersteuning kan bieden.

FUNCTIE VAN HET ONDERSTEUNINGSPLAN
Het ondersteuningsplan is een professioneel instrument van Odion waarin de ondersteuning beschreven staat. Het
ondersteuningsplan beschrijft wat de begeleiding voor ondersteuning biedt aan de cliënt. Het is te beschouwen als de
legitimatie van het professioneel handelen van Odion in relatie tot de cliënt. Eventuele risicofactoren die van invloed kunnen
zijn op de ondersteuning, worden ook beschreven.
COMMUNICATIE

Odion werkt samen met het cliëntenportaal Carenzorgt. Hier kunnen cliënten en/of vertegenwoordigers het ondersteuningsplan
en rapportages lezen. Cliënten kunnen hun agenda beheren en berichten sturen naar de begeleiding. Cliënten kunnen meerdere
mensen uitnodigen op hun pagina. De regie ligt bij cliënten. Cliënten kunnen zelf een account aanmaken op
www.carenzorgt.nl.
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Hoofdstuk 2: Wonen en Dagbesteding
Breed scala aan diensten
Odion heeft een breed scala aan diensten. In dit hoofdstuk treft u een overzicht van de diensten per doelgroep en regio.
Naast de naam van de locatie, de adresgegevens en een korte omschrijving, staan ook de minimale indicatievereisten vermeld.
U kunt deze ook vinden in het indicatiebesluit van het Centrum Indicatiestelling voor de Zorg (CIZ). In dit document wordt de
indicatie aangeduid met .

Omschrijving van producten
1. Beschermd wonen met slaapdienst of wakende nachtdienst
De cliënt heeft zijn eigen appartement. Meestal is de voordeur van het appartement achter de centrale voordeur van de locatie.
Binnen het complex is een algemene ruimte. Deze heeft vaak een huiskamerfunctie. De begeleiding is 24 uur per dag
aanwezig.
2. Geclusterd Individueel wonen met 24-uurs zorg in nabijheid
De cliënt heeft zijn eigen appartement met een eigen voordeur. Binnen het complex is er een algemene ruimte waar de
begeleiding op enige afstand aanwezig is. Cliënten kunnen (24-uur per dag) terug vallen op de (achterwacht) locatie waar elke
nacht een (slaap)dienst is.
3. Ambulante ondersteuning
De cliënt woont zelfstandig in de wijk. De begeleiding vindt plaats op afspraak en bij voorkeur in de eigen woning. Buiten
deze uren maakt de cliënt gebruik van zijn eigen netwerk en of reguliere diensten.
4. Dagactiviteitencentrum (DAC)
Cliënten hebben dagbesteding binnen een beschutte omgeving. De begeleiding is constant aanwezig en er is geen of weinig
werkdruk.
5. Begeleide werkplekken
Cliënten hebben dagbesteding binnen een beschutte omgeving. De begeleiding is constant aanwezig en er is een lichte
werkdruk.
6. Odibaan
Cliënten hebben binnen het reguliere bedrijfsleven een (on)betaalde baan. De begeleiding is op afstand en er is lichte
werkdruk.
7. Kinderen
Odion heeft twee orthopedagogische dagcentra en twee plekken waar gelogeerd kan worden. Odion biedt specialistische
begeleiding op zaterdag, ambulante ondersteuning, praktisch pedagogische gezinsbegeleiding en intensieve gezinsbegeleiding.
9. Ambulante hulpverlening (behandeling)
Het Expertise team van Odion biedt EMDR, Creatieve therapie, ABA en een behandelprogramma voor autisme ‘Ik ben
speciaal’.
10.Overbruggingszorg-WLZ
Odion biedt overbruggingszorg aan cliënten met een WLZ indicatie die bij Odion op de wachtlijst staan. In de meeste gevallen
is het niet direct mogelijk om de indicatie te verzilveren, wanneer er toch ondersteuning in de thuissituatie nodig is, kan dit
middels Overbruggingszorg geregeld worden. De cliënt kan dan thuis de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen via een
Modulair Pakket Thuis (MPT- dit zijn losse functies uit de indicatie die ingezet kunnen worden) of via een Volledig Pakket
Thuis (VPT- verzilveren van de gehele indicatie in de thuissituatie). Overbruggingszorg is tijdelijk, in afwachting van een
mogelijk plaatsing bij een beschermde woonvorm of een Individueel Woonproject met 24-uurs zorg in de nabijheid. Het MPT
wordt daarom meestal voor een jaar afgegeven.
Voorbeelden van Overbruggingszorg bij Odion zijn, ambulante ondersteuning in de thuissituatie. Bijvoorbeeld ondersteunen
bij post en financiën, trainingen rondom uit huis gaan (leren koken, wassen, etc). Aansluiten bij een woonlocatie, samen eten,
thema-avonden, etc.
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2.1 Wonen voor mensen met een verstandelijke beperking
2.1.1 Beschermd wonen
Regio Zaanstreek

BRISTOLROODSTRAAT
Bristolroodstraat 152
1503 NZ Zaandam
075 201 3045
ZZP-VG 4
Locatie:
Bristolroodstraat is een spiksplinternieuw en duurzaam appartementencomplex van 3 verdiepingen in de Kleurenbuurt. Op de
onderste verdieping wonen ouderen en op de eerste en tweede etage in de leeftijd gemengd. Op iedere etage is een
gemeenschappelijke ruimte, waar een maaltijd kan worden genuttigd of TV gekeken. Iedere cliënten heeft een eigen
appartement met een slaapkamer, een badkamer, een keukenblokje en een bergruimte voor de wasmachine en droger. Ieder
appartement heeft een balkon of tuintje. Daarnaast kan iedereen gebruik maken van de gezamenlijke tuin en fietsenberging. Op
iedere woning is een tablet waarmee de voordeur kan worden geopend en een zorgoproep kunt maken.
Doelgroep:
Hier wonen 35 volwassenen met een verstandelijke beperking tussen de 25 en 80 jaar.
Begeleiding:
Cliënten kunnen 24 uur per dag terugvallen op de begeleiding. In de nacht is er een slaapdienst aanwezig.
Bij Bristolroodstraat is ook één logeerplek waar mensen 6 weken gebruik van kunnen maken.

COUNT BASIESTRAAT
Count Basiestraat 1
1544 LL Zaandijk
075 640 3401
ZZP-VG 4
Locatie:
Count Basiestraat ligt in een rustige woonwijk in Zaandijk, nabij het busstation, enkele winkels en op loopafstand van het
verpleeghuis Guisveld. Via één voordeur worden twee gezamenlijke huiskamers bereikt. De cliënten hebben een eigen
woon/slaapkamer. Er is een grote beschutte tuin en het hele gebouw is gelijkvloers
Doelgroep:
Dit is een oudere locatie voor achttien cliënten met een verstandelijk beperking vanaf zestig jaar.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur aanwezig. De ondersteuning is voornamelijk gericht op de verzorging, rust, het in stand houden van
vaardigheden, maar ook activeren daar waar mogelijk. Het creëren van een prettige leefsfeer en bieden van warme zorg is
belangrijk. Het uitgangspunt is dat cliënten zo lang mogelijk kunnen blijven wonen op deze locatie. Er wordt gebruik
gemaakt van de faciliteiten van het Verpleeghuis Guisveld. Guisveld is in de nacht achterwacht bij een brandmelding.
Binnen de locatie is het huiskamerproject De Stip gevestigd. Dit project biedt dagbesteding aan 9 cliënten van de Count
Basiestraat.

JACHTENLAAN
Jachtenlaan 15B
1503 HS Zaandam
0299-419545
ZZP-VG 3
Locatie:
Jachtenlaan is een beschermd wonen locatie. De 11 bewoners hebben een eigen appartement achter een gezamenlijke
voordeur. Op de begane grond is een algemene ruimte waar een warme maaltijd kan worden gebruikt en waar bewoners elkaar
’s avonds tijdens het koffiemoment kunnen ontmoeten. Jachtenlaan ligt in een rustige woonwijk in Zaandam op 15 minuten
lopen van het stadscentrum, dicht bij winkels en een busstation.
Er is een binnen-moestuin die in samenwerking met bewoners, buren en vrijwilligers wordt ontwikkeld en bijgehouden. Er is
ook een dakterras en een gedeelde berging. De eenkamerwoningen liggen op de begane grond en op de eerste verdieping.
Er is een lift aanwezig.
Doelgroep:
De leeftijd van de huidige bewonersgroep varieert van twintig tot vijftig jaar. Naast de verstandelijke beperking kan er sprake
zijn van psychische problemen of gedragsproblemen.
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Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur aanwezig. De ondersteuning wordt geboden op basis van veiligheid en gezelligheid. Het is gericht op
een zo groot mogelijke zelfstandigheid van de bewoners. Dit door in kleine stappen te ontwikkelen. De hulpvragen hebben te
maken met alles wat bij het wonen komt kijken; zoals financiën, huishouden, (net)werk en persoonlijke verzorging.
Tevens worden cliënten die in de wijk wonen, begeleid vanuit woonlocatie Jachtenlaan.

KAAIKHOF
Kaaikhof 83
1567 JP Assendelft
0299 419 590
ZZP VG 3
Locatie:
Woonlocatie Kaaikhof ligt op de eerste etage boven het winkelcentrum Kaaikhof.
Iedereen heeft een driekamerappartement. Een aantal appartementen heeft een balkon en er is een gezamenlijk en een
algemene ruimte. De algemene ruimte bevindt zich in een tussenliggend appartement, waar ook het kantoor en de slaapwacht
is. De algemene ruimte is in de vroege ochtend open voor werktijd, in de namiddag na werktijd en voor de warme maaltijd.
Doelgroep:
De leeftijd varieert van 25 tot 55 jaar. Er wonen vijftien cliënten. De locatie is gestart september 2010 en voor de meeste
cliënten is het de eerste stap naar zelfstandig wonen.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en individuele ondersteuning wordt geboden op afspraak.
Tevens is de locatie de achterwacht voor de naast gelegen individueel wonen locatie Kaaikhof. De begeleiding van Kaaikhof
verleent ondersteuning aan de cliënten op beide locaties en aan cliënten in de wijk.

KARVEELSTRAAT
Karveelstraat 3
1503 BD Zaandam
0299 419 645
ZZP-VG3
Locatie:
Karveelstraat ligt in een rustige groene woonwijk te Zaandam. Het is een woonlocatie waar cliënten individueel begeleid
wonen met 24 uur-bereikbaarheid van begeleiding. Op locatie is een slaapwacht aanwezig.
De tweekamerappartementen zijn verdeeld over 2 woonlagen. De algemene ruimte, met slaapwacht bevindt zich op de begane
grond. Een winkelcentrum, een sportschool, eetgelegenheden en het openbaar vervoer zijn op loopafstand. Het centrum en het
station ligt op fietsafstand.
Doelgroep:
De doelgroep varieert van 20 tot 60 jaar. Naast een verstandelijke beperking kan er sprake zijn van psychiatrische
problematiek, zoals angsten, dwanghandelingen, psychose-gevoeligheid, persoonlijkheidsstoornissen, verslaving (alcohol,
softdrugs) en gedragsproblematiek. Een aantal cliënten heeft (kenmerken van) een autisme spectrum stoornis. Alle cliënten
hebben op sociaal-emotioneel gebied 24-uurs bescherming en ondersteuning nodig. De hulpvraag kunnen zij enigszins
uitstellen. Cliënten zijn ADL redelijk zelfstandig.
Begeleiding:
Onze begeleidingsstijl is afgestemd op de individuele hulpvraag van de cliënt. De begeleiding is 24 uur (telefonisch)
bereikbaar voor de cliënt. De begeleiding biedt veiligheid door stabiel, accepterend en voorspelbaar te zijn. Het accent van de
begeleiding ligt op het aansluiten op het emotionele niveau van functioneren van de cliënt. De begeleiding adviseert,
informeert en stimuleert, zonder de regie over te nemen.

LIJNBAAN
Lijnbaan 37
1561 EL Krommenie
0299-419680
ZZP-VG03
Locatie:
De Lijnbaan ligt nabij het centrum van Krommenie. Iedere cliënt heeft een tweekamerappartement.
Er zijn twee grote gezamenlijke schuren en een grote tuin/terras. Er is een centrale voordeur . De algemene ruimte is geopend
rond het avondeten. Cliënten kunnen hier een gezamenlijke warme maaltijd nuttigen.
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Doelgroep:
Bij Lijnbaan wonen veertien cliënten met een verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van 20 tot 70 jaar.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur aanwezig. De ondersteuning wordt geboden via een vast koppel dat bestaat uit een Persoonlijk
Begeleider en een Begeleider, maar alle cliënten kunnen dagelijks terugvallen op de dagdienst. Op dinsdag en donderdag is het
mogelijkheid om het eetcafé te bezoeken en contacten te maken buiten de woonvoorziening. Dichtbij de woonlocatie bevindt
zich DAC Zonnehoek en DAC Het Watermerk. Er zijn veel mogelijkheden voor het uitoefenen van hobby’s in Krommenie.
Denk hierbij aan: G-atleten, wandelclub, zwembad en er is een bowlgroepje. Het is gewenst om dagbesteding te hebben.
Tevens worden cliënten die in de wijk wonen begeleid vanuit woonlocatie Lijnbaan.

LIJSTERSTRAAT
Lijsterstraat 1
1521 XA Wormerveer
075 622 6383
ZZP-VG 3
Locatie:
Locatie de Lijsterstraat ligt nabij het centrum van Wormerveer. De cliënten hebben een eigen tweekamerappartement achter
een centrale voordeur. Elke woning heeft een eigen schuur. De cliënten kunnen gebruik maken van de algemene ruimte om
gezamenlijk koffie te drinken en te eten. Er is een logeerkamer aanwezig.
Doelgroep:
Bi Lijsterstraat wonen veertien cliënten met een verstandelijke beperking. De gemiddelde leeftijd is vijftig jaar.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig en de begeleiding gaat op afspraak en op afroep. Het accent van de begeleiding ligt
op het activeren en in stand houden van vaardigheden.

2.1.2 Beschermd wonen
Regio Waterland

BOELENSPARK
Boelenspark 54
1131 PZ Volendam
0299 322 872
ZZP-VG 4
Locatie:
Boelenspark ligt in een woonwijk op loopafstand van winkels, bibliotheek, bushalte en het centrum van Volendam. De locatie
heeft een omheinde, gezamenlijke tuin en is gevestigd op de begane grond en de 1e verdieping van een kleinschalige
ouderenflat. De tweede verdieping wordt verhuurd door een woningbouwcorporatie aan 55-plussers. Er is een lift aanwezig.
Iedere cliënt heeft een tweekamerappartement met een keuken en sanitair. De locatie heeft dagbesteding in de algemene
ruimte.
Boelenspark is een WLZ-locatie.
Doelgroep:
Bij Boelenspark wonen 13 oudere cliënten met een verstandelijke beperking. Er speelt ook dementie problematiek.
Begeleiding:
Alle cliënten van Boelenspark hebben 24 uur per dag de nabijheid van begeleiding nodig. Er is dan ook altijd een begeleider
in het pand aanwezig. Er wordt gezamenlijk gebruik gemaakt van de lunch, warme maaltijd en koffie in de woonkamer. Omdat
er op Boelenspark veel oudere cliënten wonen, wordt de begeleidingsstijl per individuele cliënt regelmatig bijgesteld. Ook de
lichamelijke en cognitieve functies van de cliënten worden gevolgd.
Op Boelenspark wordt intensief samengewerkt met de contactpersonen, huisartsen en vrijwilligers. Indien nodig wordt bij
complexere zorg de thuiszorg ingehuurd. De zorg rond de cliënten wordt uitgezet door een koppel, gevormd door een koppel
bestaande uit een Persoonlijk Begeleider en een Begeleider.
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HELENA SMITSSTRAAT
Helena Smitsstraat 38
1132 CL Volendam
0299 419 575
ZZP-VG 3
Locatie:
Helena Smitsstraat ligt midden in een woonwijk op loopafstand van een winkelcentrum. Er wonen 19 cliënten die een eigen
tweekamer appartement hebben. Er zijn drie algemene ruimtes, waar op vaste tijden koffie gedronken wordt en waar gekookt
en gegeten wordt. Elke cliënt is gekoppeld aan 1 van de groepen, maar kan tijdens de koffie en het frisje ook bij de andere
groepen langs gaan voor sociale contacten. Er wordt op de locatie gewassen, gestreken en schoongemaakt door huishoudelijk
medewerkers. Mocht een cliënt dit zelf kunnen, dan wordt dit gestimuleerd. In het gebouw is een lift en er is een gezamenlijke
schuur en tuin. Ook is er een crisis/logeerplek.
Doelgroep:
Bij Helena Smitsstraat wonen cliënten in leeftijd van 20 tot 70 jaar. Ze hebben verschillende niveaus, maar alle cliënten
hebben 24-uurs begeleiding nodig. De meeste cliënten hebben dagbesteding. Op vrije dagen wordt er getracht om met de
cliënten die daar behoefte aan hebben activiteiten te ondernemen.
Begeleiding:
Er is 24-uur per dag begeleiding aanwezig. Iedere cliënt heeft een vast koppel bestaande uit een Persoonlijk Begeleider en een
Begeleider. Iedere cliënt heeft minimaal 1 uur in de week individuele begeleiding. In dit uur wordt bijvoorbeeld gepind,
boodschappen gedaan en huishoudelijk klussen gedaan. Verder wordt de tijd ingedeeld naar de wensen van de cliënt. Hier
buitenom worden de andere ondersteuningsvragen ingedeeld. Dit kan ondersteuning zijn in ADL, sociale contacten,
kappersbezoeken, huisartsbezoeken, begeleiden bij telefoontjes, smeren van brood, etc.

ISMAILIASTRAAT – BOVEN
Ismailiastraat 14 boven
1448 MR Purmerend
0299 420 220
ZZP VG 3
Locatie:
De Ismailiastraat ligt in de woonwijk Weidevenne, vlak bij het openbaar vervoer en een winkelcentrum.
De Ismailiastraat is een 24-uurs locatie. De locatie bestaat uit 28 appartementen, waarvan dertien bestemd zijn voor cliënten
met een verstandelijke beperking. De meeste woningen beschikken over een woonkamer met een vide met een slaapkamer.
Tevens beschikt iedere cliënt over een schuur en er is een grote gemeenschappelijke en afgesloten tuin. De cliënten kunnen
ook gebruikmaken van de algemene ruimte. Dit is een ontmoetingsruimte waar cliënten wat kunnen drinken en/of de warme
maaltijd gebruiken.
Doelgroep:
Er wonen dertien cliënten met een verstandelijke beperking. De leeftijd varieert tussen de 30 en 61 jaar. Het is een
overwegend jonge doelgroep en voor velen is dit de eerste keer dat zij een ´eigen woning´ hebben.
Begeleiding:
Door de week wordt de begeleiding voornamelijk in de avonduren gegeven. Op de vrijdag en in het weekend is er ook overdag
begeleiding. ’s Nachts kan er een beroep worden gedaan op de slaapdienst van Ismailiastraat beneden. (voor mensen met een
verstandelijke en auditieve beperking). Tevens is er een huishoudelijk medewerker. De begeleiding is gericht op het trainen
van vaardigheden en het in kaart brengen van de hulpvraag van de cliënt.

KABAJASTRAAT
Kabajastraat 21a
1448 DT Purmerend
0299 419 650
ZZP VG 3
Locatie:
De Kabajastraat ligt in de woonwijk Weidevenne. De Kabajastraat is een individueel wonen locatie met slaapdienst.
Op de begane grond zijn vier naast elkaar gelegen woningen en op de eerste verdieping zijn er zes. De woningen beschikken
over een gescheiden woon- en slaapkamer. De woningen liggen aan een ruime, gezamenlijke binnentuin waar voor iedere
cliënt een schuur is. In de tuin staat een tuinhuis; deze ruimte wordt gebruikt om gezamenlijk te eten, koffie/thee te drinken en
te vergaderen.
Doelgroep:
Er wonen tien cliënten met een verstandelijke beperking tussen de 22-57 jaar.
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Begeleiding:
De begeleiding is aanwezig vanaf 14.30 uur tot 9.30 uur de volgende ochtend. Gedurende de dag zijn de cliënten naar hun
dagbesteding of werk. Als een cliënt thuis is, kan er een beroep worden gedaan op de mobiele dagdienst. In de weekeinden is
er 24 uurs begeleiding aanwezig. Op de locatie wordt iedere avond een warme maaltijd bereid door de begeleiding en bestaat
er de mogelijkheid om gezamenlijk te eten. Ook is het mogelijk om met de begeleiding in de eigen woning te koken en te eten.

KARAVAANSTRAAT
Karavaanstraat 192
1448 PL Purmerend
0299 416 715
ZZP-VG3 t/m ZZP – VG8
Locatie:
Woonlocatie Karavaanstraat bestaat uit twaalf appartementen op de derde etage. De appartementen hebben een woonkamer,
slaapkamer en badkamer. Deze zijn rolstoel vriendelijk. Er zijn twee algemene ruimtes met een huiskamerfunctie.
De ene wordt gebruikt voor koken, ontbijten, lunchen, koffie drinken, eten en gezamenlijke activiteiten. De andere ruimte
wordt vooral gebruikt om te eten met een groep. Op de Karavaanstraat ligt de nadruk op het zo zelfstandig mogelijk wonen.
De Karavaanstraat maakt deel uit van het woon-zorgcomplex Pastoorstaete.
Doelgroep:
Bij Karavaanstraat wonen volwassenen boven de 50 jaar met een verstandelijke beperking. Sommige cliënten hebben een
dubbele diagnose zoals autisme, psychiatrie en niet-aangeboren hersenletsel.
Begeleiding:
Odion werkt samen met de Zorgcirkel op het gebied van verpleging en verzorging. De Zorgcirkel levert ook de nachtzorg.
Vanuit Karavaanstraat worden ook cliënten begeleid die zelfstandig in de buurt wonen.

LISDODDESTRAAT
Lisdoddestraat 18b
1441 NN Purmerend
0299 419 630
ZZP VG 3
Locatie:
De Lisdoddestraat ligt nabij het centrum van Purmerend en dicht bij winkels en het openbaar vervoer.
Op de benedenverdieping is het kantoor en een algemene ruimte met keuken waar cliënten ‘s avonds gezamenlijk de maaltijd
kunnen gebruiken en wat kunnen drinken. Verder zijn er op de benedenverdieping drie woningen met een woon- en
slaapkamer. Twee van deze woningen zijn geschikt voor rolstoelgebruikers. Op de eerste verdieping zijn vier woningen en op
de tweede verdieping nog een gezellige zolderverdieping. In het pand is een lift aanwezig. De locatie straalt een gemoedelijke
sfeer uit.
Doelgroep:
De Lisdoddestraat is een individuele woonlocatie met slaapdienst, waar acht cliënten wonen met een verstandelijke, auditieve
en/of lichamelijke beperking van dertig tot zeventig jaar.
Begeleiding:
Er is de gehele dag en nacht een medewerker aanwezig op de locatie. De begeleiding is nabij en toegankelijk. De
begeleidingsstijl wordt gekenmerkt door het bieden van structuur en veiligheid en is volgend of sturend, afhankelijk van de
vraag van de cliënt. Er is aandacht om de emotionele veiligheid van de cliënten te waarborgen.
De mobiele dagdienst en nachtdienst van Odion zijn gevestigd op deze locatie.

LONDENHAVEN BW
Londenhaven 2B
1448 KS Purmerend
06 517 514 73
ZZP-VG 3
Locatie:
Londenhaven ligt in de wijk Weidevenne. De woonlocatie is goed te bereiken met het openbaar vervoer en ligt nabij het
centrum van Purmerend.
De woningen van begeleid wonen (BW) zijn op de begane grond en op de eerste verdieping. Op de tweede verdieping is een
individueel woonproject voor jong volwassenen met een lichte verstandelijke beperking. BW is voor deze locatie achterwacht.
De woningen zijn bereikbaar via een centrale toegangsdeur en er is een lift. De appartementen bestaan uit een woonkamer met
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keukenblokje, slaapkamer, inpandige berging en badkamer. Op elke verdieping is een algemene ruimte en op de begane grond
is een fietsenberging met trapverbinding naar de woningen.
Aanleunend is er een wijksteunpunt waar buurt- en doelgroepgerichte activiteiten plaatsvinden.
Doelgroep:
Er wonen16 mensen met een verstandelijke beperking vanaf 20 jaar. De cliënten hebben nabijheid van begeleiding nodig en
zijn gebaat bij een woonvorm met een huiskamerfunctie. De woonvorm is niet geschikt voor rolstoel afhankelijke cliënten.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. De algemene ruimte heeft een ontmoetingsfunctie waar cliënten altijd welkom zijn
en kunnen mee-eten of een maaltijd ophalen. De begeleiding is zowel individueel als groepsgericht (gezamenlijke activiteiten)
en het netwerk wordt nauw betrokken. De ondersteuningsafspraken worden vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan.
De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij: financiën, huishouding , medicatie, persoonlijk verzorging en sociale contacten.

LOIRESTRAAT
Loirestraat 23
1448 JJ Purmerend
0299 419 525
ZZP-VG 3
Locatie:
Woonlocatie Loirestraat is in 2010 gestart. De woonvoorziening bevindt zich in een nieuwbouwwijk, nabij het openbaar
vervoer en winkels (twintig minuten lopen). De appartementen bevinden zich boven een school. Deze school is onderdeel van
de Brede School waar tevens het ODC De Boomgaard van Odion is gevestigd.
Iedere cliënt heeft een ruime woning met woon-, slaap-, badkamer en berging. De woningen zijn rolstoeltoegankelijk. Tevens
is er een fietsberging op de begane grond. De woningen zijn verdeeld over twee woonlagen op de tweede en derde verdieping.
Beide woonlagen hebben een algemene ruimte die een aantal uren per dag is geopend. De locatie beschikt daarnaast over een
groot dakterras, dat door elke cliënt gebruikt kan worden.
Doelgroep:
Deze 24-uurs voorziening biedt plek aan zestien cliënten met een verstandelijk en/of lichamelijke beperking.
Begeleiding:
Er wordt door de begeleiding gekookt en er kan gezamenlijk worden gegeten. Andere cliënten koken op hun eigen appartement
en kunnen hiervoor een training krijgen. Een aantal cliënten doet zelfstandig het eigen huishouden. Anderen krijgen hierbij
hulp van de begeleiding of het wordt voor hen gedaan. Er is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.

OEVERLANDEN
Oeverlanden 68
1441 RD Purmerend
0299 419 565
ZZP-VG 3
Locatie:
Woonlocatie Oeverlanden is geopend sinds 2010. De locatie is gevestigd binnen een nieuwbouwcomplex, dicht bij openbaar
vervoer en het centrum van Purmerend.
De woningen zijn verdeeld over twee verdiepingen die afzonderlijk te bereiken zijn. De centrale voordeur geeft met een lift
toegang tot beide verdiepingen. Alle voordeuren van de appartementen zijn gelegen aan een interne gang en zijn niet vrij
toegankelijk. De locatie is een beschermd wonen project. Het kantoor en de kamer voor de slaapdienst zijn via de centrale
ingang te bereiken. De appartementen beschikken over een ruime woon-, slaap-, badkamer en grote berging. Alle woningen
hebben een Frans balkon. Tevens is er een tweepersoonswoning met twee slaapkamers. Op de begane grond is een
gezamenlijke schuur voor het stallen van een fiets/brommer. Op elke etage is een algemene ruimte met een groot overdekt
balkon.
Doelgroep:
Deze 24-uurs locatie biedt ondersteuning aan zestien cliënten met een verstandelijke beperking tussen de 30 en 70 jaar.
Begeleiding:
Drie dagen per week is er van 15.00 tot 20.00 uur een gastvrouw/huishoudelijk medewerker aanwezig. Zij vangt de cliënten op
en doet verschillende activiteiten, zoals koken, wandelen, samen koffiedrinken en huishoudelijke taken. De begeleiding is 24
uur per dag aanwezig. Iedere dag wordt de maaltijd verzorgd door de gastvrouw of begeleiding.
Het eetcafé De Andere Oever en DAC De Steiger zijn gelegen op de begane grond van het complex. Cliënten kunnen hier eten
tegen een redelijke prijs en er zijn cliënten die hier hun dagbesteding hebben.
De ondersteuning biedt zorg op maat en is gericht op gezelligheid, structuur en stimuleren van de individuele mogelijkheden
van de cliënten.
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2.1.3 Geclusterd individueel wonen
Regio Zaanstreek

ALBERT SCHWEITZERSTRAAT
Albert Schweitzerstraat 2a – 8a
1561 GE Krommenie
0299-419680 (lijnbaan)
VG 3
Locatie:
De Albert Schweitzerstraat ligt tegenover de individueel wonen locatie Jacobushof. Het appartementencomplex ligt in het
centrum van Krommenie.
De ruime woningen hebben een eigen voordeur met automatische deuropener en camera. Elke woning heeft een eigen schuur.
Op de eerste etage is een gezamenlijk balkon. Op de tweede verdieping hebben de appartementen een eigen balkon. Het
complex heeft geen lift.
Doelgroep:
Hier wonen zeven cliënten met een verstandelijke beperking.
Begeleiding:
De cliënten kunnen gebruikmaken van de 24uurs achterwachtfunctie van locatie Lijnbaan.

COLE PORTERSTRAAT
Cole Porterstraat 15
1544 LS Zaandijk
06 129 141 64
VG 3
Locatie:
Woonloocatie Cole Porterstraat ligt op een rustige plek in Zaandijk, nabij het busstation en winkels.
Cole Porterstraat heeft vijf driekamerappartementen met een balkon en een berging. In het zesde appartement is de algemene
ruimte. De andere cliënten wonen in een zelfstandige woonruimte in de nabijheid van de woonlocatie.
Doelgroep:
Er wonen zestien cliënten vanaf twintig jaar met een verstandelijke beperking.
Begeleiding:
De ondersteuning is op afspraak en wordt zeven dagen per week aangeboden. De locatie Count Basiestraat biedt een
achterwachtfunctie voor de avonden, nachten en weekenden. De frequentie van de ondersteuning wisselt van één keer per
week tot iedere dag.

JACOBUSHOF
Jacobushof 14
1561 HR Krommenie
075 621 2317
ZZP VG 3
Locatie:
Jacobushof bestaat sinds 2020 en is een geclusterd individueel wonen project. Woonlocatie Jacobushof ligt centraal in
Krommenie. Binnen deze 24-uurs locatie wonen 16 cliënten en 3 wonen op een ander adres. Twaalf woningen bevinden zich
in een gezamenlijk portiek (3 portieken met vier woningen). De andere appartementen hebben een eigen voordeur. Er is een
grote gezamenlijke tuin aan een vaart. De woningen hebben een balkon of terras. Een woning bestaat uit een woonkamer met
open keuken, een slaapkamer, hal, badkamer met toilet en een gedeelde berging in de tuin. In de algemene ruimte kunnen de
cliënten elkaar ontmoeten, koffie drinken en een gezamenlijke maaltijd gebruiken. Er kan ook twee maal in de week gegeten
worden in het eetcafé bij Dagactiviteitencentrum KrommeNoord.
Doelgroep:
De cliënten zijn tussen de 20 en 70 jaar en hebben een verstandelijke beperking. Er is een redelijke mate van zelfstandigheid.
Een vorm van dagbesteding is gewenst. De vrije tijd wordt grotendeels zelf ingevuld en daar waar extra ondersteuning
gewenst is, wordt dit geboden.
Begeleiding:
Er is 24- uurs begeleiding met een slaapwacht in de nacht. De algemene ruimte is op gezette tijden open om koffie te drinken.
Ook wordt hier samen gekookt en gegeten. Als je wilt, kun je een maaltijd ophalen.
Iedere cliënt heeft een begeleider. De begeleiding maakt individuele afspraken bij de cliënt thuis. De ondersteuningsafspraken
worden in overleg met de cliënt en diens vertegenwoordiger vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Er wordt hierbij
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gekeken naar welke vaardigheden de cliënt beheerst, welke vaardigheden de cliënt wil ontwikkelen en welke structurele
ondersteuning gewenst is. Cliënten kunnen ondersteuning krijgen op het gebied van financiën, huishouden, persoonlijke
verzorging, medische zaken, werk, sociale contacten etc.
Het team van Jacobushof begeleidt ook cliënten in de wijk.

KAAIKHOF IW
Kaaikhof 174
1567 JP Assendelft
0299 419 590
VG 3
Locatie:
Kaaikhof is een woonlocatie voor individueel wonen met een achterwacht. Deze locatie ligt op de eerste etage boven het
winkelcentrum Kaaikhof. Iedere cliënt heeft een eigen twee- of driekamerappartement.
Doelgroep:
Er wonen acht cliënten met een verstandelijke beperking. De leeftijd ligt tussen de 20 -52 jaar, met het accent op de twintigers.
De locatie is gestart in 2010 en voor de meeste cliënten is dit de eerste stap naar zelfstandig wonen.
Begeleiding:
Cliënten van IW mogen 1 x per week een maaltijd ophalen bij de 24-uurs locatie en 1 x per week mee-eten in de algemene
ruimte. Daarnaast kunnen de cliënten terugvallen op de naastgelegen 24-uurs woonlocatie Kaaikhof. De individuele
ondersteuning wordt geboden op afspraak. Het team van de Kaaikhof verleent ondersteuning aan de cliënten op beide locaties.

M.L. KINGWEG
M.L. Kingweg 116
1503 KX Zaandam
0299 419 540
VG 3
Locatie:
M.L. Kingweg is een individuele woonlocatie en gevestigd in een appartementengebouw waar ook mensen zonder beperking
wonen. De locatie beschikt over een lift. Er is een gemeenschappelijke berging op de begane grond. De M.L. Kingweg ligt in
een rustige woonwijk in Zaandam op 15 minuten lopen van het stadscentrum. Het gebouw heeft een centrale toegang.
Dagelijks is er gelegenheid om gezamenlijk koffie te drinken. Een paar maal per week wordt er, voor belangstellenden,
gezamenlijk gekookt en gegeten.
Doelgroep:
Bij M.L. Kingweg wonen twaalf cliënten met een verstandelijke beperking. Sommige bewoners hebben bijkomende
problematiek. De leeftijd ligt tussen de 20 en 60 jaar.
Cliënten die komen wonen op de M.L. Kingweg zijn vaak zogenaamde starters.
Begeleiding:
De cliënten kunnen zelf invulling geven aan hun leven, maar hebben extra steun nodig in het slagen hiervan. Over het
algemeen kunnen de cliënten hun vraag uitstellen tot er begeleiding aanwezig is. De ondersteuning wordt geboden op afspraak.
Bij afwezigheid van de begeleiding kan een beroep worden gedaan op de medewerkers van de naastgelegen locatie
Jachtenlaan. De hulpvragen van de cliënten hebben te maken met alles rondom wonen; zoals financiën, huishouden, (net)werk
en persoonlijke verzorging. De ondersteuning is gericht op een zo groot mogelijke zelfstandigheid.
Ook worden cliënten in de wijk begeleid vanuit de locatie.

SKEPEHOECK
Botenmakersstraat 4
1506 TE Zaandam
0299 419 666
er is een indicatie voor beschermd wonen nodig.
Locatie:
Skepehoeck ligt nabij het centrum van Zaandam. De locatie is geïntegreerd in een gebouw waar ook mensen zonder beperking
in de leeftijd van 55+ wonen. De tweekamerappartementen zijn verspreid over drie verdiepingen. Er is een algemene ruimte
waar meerder keren per week de warme maaltijd kan worden genuttigd. Ook zijn hier dagelijks koffiemomenten. Er is een lift
en één gezamenlijke grote berging. In de nabij gelegen Saenden zit een restaurant, pedicure en een kapper.
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Doelgroep:
Bij Skepehoeck wonen 12 cliënten met een licht tot matige verstandelijke beperking en bijkomende problematiek. De leeftijd
is vanaf 25 jaar. De cliënten zijn redelijk zelfstandig en kunnen hun hulpvraag enkele uren uitstellen. De cliënten starten in de
ochtend zelfstandig op.
Begeleiding:
In de middag en avond is er begeleiding aanwezig. Er is geen nachtaanwezigheid. Bij een incidentele en acute hulpvraag is er
24 uurs achterwacht. Vanuit de Skepehoeck worden ongeveer 45 cliënten in de wijk begeleid.

2.1.4 Geclusterd individueel wonen
Regio Waterland

BREDERODESTRAAT
Brederodestraat 104
1132 ST Volendam
0299 419585
VG 3
Locatie:
Woonlocatie Brederodestraat is geopend in 2001 en ligt in een nieuwbouwwijk van Volendam. De woonlocatie ligt aan het
water en beslaat de eerste verdieping van een flat met een lift. De locatie is goed te bereiken met het openbaarvervoer. Ieder
appartement bestaat uit een woonkamer, slaapkamer, hal, open keuken, een badkamer met toilet, balkon en een individuele
berging op de begane grond. . Er is een gezamenlijke ruimte en deze is open van 17.00–19.00 uur en heeft een inloopkarakter.
Er wordt hier 7 dagen in de week gekookt. Maaltijden kunnen hier genuttigd worden, maar ook worden afgehaald. Ook zijn
hier gezamenlijke koffiemomenten. Veel cliënten gaan geregeld naar het eetcafé ’t Hoekkie van Odion, waar zij cliënten van
andere Odionwoonlocaties kunnen ontmoeten. Het eetcafé ligt op tien minuten fietsafstand.
Doelgroep:
Op Brederodestrat wonen 8 cliënten in de leeftijd van 23 t/m 67 jaar. Er is een redelijke mate van zelfstandigheid.
De cliënten hebben werk, dagbesteding of zijn met pensioen. De vrije tijd wordt grotendeels zelf ingevuld.
Begeleiding:
Dagelijks is er begeleiding aanwezig op gezette tijden. Iedere cliënt heeft een vaste begeleider. De afspraken met begeleiders
voor de persoonlijke ondersteuning gaan op afspraak bij de cliënten thuis. De ondersteuningsafspraken worden in overleg met
cliënt en diens vertegenwoordiger vastgelegd in een persoonlijk ondersteuningsplan. Dit kunnen afspraken zijn over
ondersteuning bij financiën, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging, op medisch gebied, advies, sociale contacten etc. Er
wordt hierbij gekeken welke vaardigheden al worden beheerst, welke vaardigheden de cliënt nog wil leren, en welke
structurele ondersteuning gewenst is. Tijdens afwezigheid van begeleiding kunnen cliënten terugvallen op de 24-uurs locatie
Boelenspark.

HENEGOUWEN
Henegouwen 35
1131 RB Volendam
0299 418395
VG 3
Locatie:
Woonlocatie Henegouwen is geopend in 1999. De woningen zijn inpandig te bereiken. Er is geen lift aanwezig. De locatie is
goed te bereiken met het openbaar vervoer en op 5 minuten loopafstand is een supermarkt en een zwembad. De appartementen
bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, hal, open keuken, een badkamer, balkon en een externe berging. In de algemene
ruimte van de locatie kunnen de cliënten elkaar ontmoeten. Er kan ook gegeten worden in eetcafé ’t Hoekkie, waar cliënten
van andere woonlocaties kunnen worden ontmoet. Het eetcafé ligt op tien minuten fietsen.
Doelgroep:
De leeftijd van de zes cliënt ligt tussen 26 en 74 jaar. Allen hebben een verstandelijke beperking en een redelijke mate van
zelfstandigheid. Cliënten hebben werk, dagbesteding of zijn met pensioen.
Begeleiding:
De begeleiding is aanwezig op gezette tijden. Er is een gezamenlijke ruimte en deze is open van 17.00 – 19.00 en heeft een
inloopkarakter. Er wordt 4 dagen in de week gekookt. Maaltijden kunnen gezamenlijk genuttigd worden, maar ook worden
afgehaald. In het weekend koken cliënten zelf, maken gebruik van het eetcafé of kunnen mee eten op locatie Brederodestraat.
Iedere cliënt heeft een vaste begeleider en een basismedewerker.De begeleiding maakt individuele afspraken bij de cliënten
thuis. De ondersteuningsafspraken worden in overleg met cliënt en diens vertegenwoordiger vastgelegd in een persoonlijk
ondersteuningsplan. Dit kunnen afspraken zijn over ondersteuning bij: financiën, huishoudelijk hulp, persoonlijke verzorging,
op medisch gebied, advies, sociale contacten, etc. Er wordt hierbij gekeken naar welke vaardigheden worden beheerst, welke
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vaardigheden de cliënt nog zou willen leren en welke structurele ondersteuning gewenst is. Tijdens afwezigheid van
begeleiding, kunnen cliënten contact opnemen met de achterwachtlocatie Boelenspark.

JAN PLATSTRAAT
Jan Platstraat 7
1132 HA Volendam
0299 419 660
VG 3
Locatie:
Woonlocatie Jan Platstraat ligt in een gezellige woonwijk in Volendam. Vlak in de buurt ligt een groot overdekt
winkelcentrum. Het project is goed te bereiken met het openbaar vervoer. Het woonblok bestaat uit vier huizen met
tweekamerappartementen op de begane grond en de eerste etage. Er is een grote afgesloten binnentuin. Elke woning heeft een
eigen ingang. Tevens hebben cliënten een eigen schuur. De locatie die de 24-uurs achterwachtfunctie vervult, ligt op twee
minuten fietsen van de Jan Platstraat.
In de algemene ruimte kunnen cliënten elkaar ontmoeten en gemeenschappelijk de maaltijd gebruiken. De algemene ruimte
van deze locatie wordt vier keer in de week gebruikt als eetcafé ’t Hoekkie voor alle cliënten binnen Edam/Volendam
Doelgroep:
Er wonen zeven cliënten tussen de 25 en 70 jaar met een verstandelijke beperking.
Begeleiding:
De ondersteuning is gericht op huishoudelijke zorg, ondersteunende begeleiding en persoonlijke verzorging.
Daarnaast begeleidt het team nog twee cliënten in de wijk.

LONDENHAVEN IW
Londenhaven 2 -11
1448 KS Purmerend
06 20728028
ZZP VG3
Locatie: Londenhaven ligt in de wijk Weidevenne. De locatie is goed te bereiken met openbaar vervoer en is op
loop/fietsafstand van het centrum.
De woningen van individueel wonen zijn via een centrale toegangsdeur met trap of lift bereikbaar. De appartementen bestaan
uit een woonkamer met keukenblok, slaapkamer, inpandige berging en badkamer met toilet en douche. Er is een algemene
ruimte en op de begane grond is een inpandige fietsenberging. De locatie bevindt zich boven de locatie Londenhaven
Beschermd Wonen (BW). Aanleunend is er een wijksteunpunt waar buurt- en doelgroepgerichte activiteiten plaatsvinden.
Doelgroep: Londenhaven IW is een woonlocatie voor 10 mensen met een licht verstandelijke beperking vanaf 20 jaar. De
cliënten zijn redelijk zelfstandig en kunnen hun hulpvraag uitstellen. De cliënt is overdag aan het werk of heeft dagbesteding.
Begeleiding: Dagelijks is er op gezette tijden begeleiding aanwezig. De algemene ruimte heeft een ontmoetingsfunctie en 4 x
per week kan er een avondmaaltijd genuttigd of meegenomen worden. In geval van calamiteit kunnen de cliënten een beroep
doen op de 24-uurs begeleiding van Londenhaven BW.
De begeleiding is gericht op ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk functioneren in de maatschappij.
De begeleiding maakt individuele afspraken bij de cliënt thuis. De ondersteuningsafspraken worden vastgelegd in een
persoonlijk ondersteuningsplan. De ondersteuning kan bestaan uit hulp bij: financiën, huishouding, medicatie, persoonlijk
verzorging, sociale contacten etc. Hierbij wordt gekeken welke vaardigheden al worden beheerst, welke vaardigheden de
cliënt nog wil leren en welke structurele ondersteuning gewenst is.

NOORDERSTRAAT
Noorderstraat 118a
1135 TD Edam
0299 419675
VG 3
Locatie:
De Noorderstraat ligt op een rustige locatie. Het kleine centrum van Edam is op loopafstand en de supermarkt ligt op 7
minuten fietsafstand. De cliënten hebben een eigen appartement met een aparte slaapkamer.
Er is een gezamenlijke ruimte waar maandag t/m vrijdag, vanaf 17.00 uur koffie/thee gedronken kan worden en waar gebruik
kan worden gemaakt van een avondmaaltijd. De cliënten kunnen er ook voor kiezen om zelf te koken of de maaltijd in de
eigen woning te gebruiken. In de weekenden worden aparte afspraken gemaakt over koffie/thee drinken en de maaltijden en is
afhankelijk van de aanwezigheid van de cliënten.
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Doelgroep:
Bij Noorderstraat wonen acht mensen in de leeftijd van 25 tot 50 jaar. Cliënten hebben allen werk of dagbesteding. De vrije
tijd wordt grotendeels zelf ingevuld.
Begeleiding:
De begeleiding is aanwezig op maandag t/m vrijdag van 14.00-22.00 uur en op zaterdag en zondag van 14.00 – 19.00 uur.
Iedere cliënt heeft een vaste begeleider. De afspraken voor de persoonlijke ondersteuning, geschiedt op individuele afspraak bij
de cliënten thuis. De ondersteuningsafspraken worden in overleg met cliënt en diens vertegenwoordiger vastgelegd in een
persoonlijk ondersteuningsplan. Dit kunnen diverse afspraken zijn over ondersteuning bij: financiën, huishoudelijk hulp,
persoonlijke verzorging, op medisch gebied, advies, sociale contacten etc. Er wordt hierbij gekeken welke vaardigheden
worden beheerst, welke vaardigheden de cliënt zou willen leren en welke structurele ondersteuning gewenst is.
Tijdens afwezigheid van begeleiding, kunnen cliënten contact hebben met woonlocatie Helena Smitsstraat. Dit is een 24-uurs
locatie in Volendam. Ook worden vanuit deze locatie 8 cliënten ambulant begeleidt. Deze cliënten wonen in de nabijgelegen
appartementen in de wijk.

PARKSTEE
Parkstee 79
1446 HN Purmerend
0299 419535
VG 3
Locatie:
Parkstee ligt in de rustige woonwijk Purmer-Noord, nabij een busstation en winkelcentrum. Deze locatie bestaat uit een
flatgebouw met drie etages, zonder lift. Een deel van het gebouw wordt door Odion cliënten bewoond en het andere deel door
mensen zonder beperking. De tweekamerappartementen hebben een balkon en een individuele berging op de begane grond.
Er is een gezamenlijke ruimte deze is open van 17.00 – 19.00 en heeft een inloop-karakter. Er wordt van maandag tot
donderdag gekookt (in het weekend op zondag). Op vrijdag en zaterdag zijn cliënten welkom bij de locatie Tuinstee.
Maaltijden kunnen hier gebruikt worden, maar ook worden afgehaald. In de gezamenlijke ruimte kan ook koffie en thee
worden gedronken en ook de cliëntvergaderingen vinden daar plaats.
Doelgroep:
Er wonen negen volwassenen met een verstandelijke beperking.
Begeleiding:
Dagelijks is er op gezette tijden begeleiding aanwezig. Tijdens afwezigheid van de begeleiding kunnen cliënten contact
opnemen met de 24-uurs achterwachtlocatie Oeverlanden in Purmerend.

RUMBASTRAAT
Rumbastraat 4
1448 VM Purmerend
0299 418300
VG 3
Locatie:
De Rumbastraat ligt in een woonwijk, vlakbij het openbaar vervoer en een winkelcentrum.
De cliënten hebben een woning op de eerste etage en er is een gemeenschappelijke tuin. Op de benedenverdieping is het
kantoor van de begeleiding en een algemene ruimte. De tweekamerwoningen hebben een eigen berging op de begane grond.
Er is een gezamenlijke keuken/algemene ruimte die gebruikt kan worden voor ontmoeting, wat te drinken of te eten. Deze
ruimte is op afgesproken tijden open waarbij een begeleider aanwezig is.
Doelgroep:
Er wonen tien cliënten met een verstandelijke beperking. De leeftijd ligt tussen de 20 en 60 jaar, de meesten zijn dertigers.
Begeleiding:
De begeleiding is voornamelijk doordeweeks in de middag- en avonduren aanwezig en in het weekend. Buiten deze uren
krijgen cliënten individuele begeleiding wanneer zij dit nodig hebben. Indien nodig kan de mobiele dag- en nachtdienst door
cliënten benaderd worden.
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TUINSTEE
Tuinstee 80
1446 HJ Purmerend
0299 419640
VG 3
Locatie:
Tuinstee ligt in een rustige woonwijk in de Purmer-Noord, nabij een busstation en winkelcentrum. Tuinstee is gevestigd in een
flatgebouw dat bestaat uit drie woonlagen zonder lift. De tweekamerappartementen hebben een balkon en een individuele
berging grenzend aan de gemeenschappelijke tuin. Op de begane grond is een gezamenlijke ruimte.
De algemene ruimte is open van 17.00- 19.00 uur en heeft een inloopkarakter. Hier wordt van maandag tot zaterdag gekookt.
Op zondag zijn cliënten welkom op de nabij gelegen woonlocatie Parkstee. Maaltijden kunnen in de gezamenlijke ruimte
gebruikt worden, maar ook worden afgehaald. In de gezamenlijke ruimte kan koffie en thee worden gedronken en ook de
cliëntvergaderingen vinden daar plaats.
Doelgroep:
Er wonen vijf cliënten met een verstandelijke beperking tussen de 30 en 60 jaar.
Begeleiding:
Dagelijks is er op gezette tijden begeleiding aanwezig. Persoonlijke ondersteuning geschiedt op afspraak bij de cliënt thuis.
Tijdens afwezigheid van begeleiding kunnen cliënten contact opnemen met de 24-uurs achterwachtlocatie Oeverlanden in
Purmerend. Dagelijks is er op gezette tijden begeleiding aanwezig. Tevens worden cliënten uit de wijk vanuit deze locatie
begeleid.

2.2 Dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking
2.2.1 Dagactiviteitencentrum (DAC)
Regio Zaanstreek

DAC HET WATERMERK
Industrieweg 1a
1521 NA Wormerveer
0299 419 700
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
Het Watermerk is gehuisvest in een pand waar ook Leviaan haar diensten aanbiedt. Het pand ligt tussen Krommenie en
Wormerveer in.
Doelgroep:
Het Watermerk heeft 4 verschillende groepen voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Werkzaamheden:
- Industriële groep: Deze groep heeft een printservice en mailing voor klanten uit de buurt. Cliënten helpen bij het
maken van eenvoudig drukwerk en doen klussen zoals inpakwerk, vouwen, nieten, papier en dossiervernietiging en
mailing verzendklaar maken.
- Creatief: Hier worden producten gemaakt van papierpulp zoals schalen en spaarpotten. De cliënten werken hier aan
verkoopbare producten in een gezellig en ongedwongen sfeer.
- Recreatief: Samen de markt bezoeken, iets lekkers maken, video kijken, gezelschapspelletjes doen of bijvoorbeeld
nagels lakken zijn activiteiten die onze cliënten kunnen ondernemen. Op de computer kunnen spelletjes worden
gespeeld. Cliënten kunnen in een gezellige omgeving deelnemen aan activiteiten of activiteiten beleven.
- Hout: Op de houtgroep worden producten gemaakt voor de verkoop. Iedereen heeft zijn eigen aandeel in het product.
Ook doet de houtgroep klussen in de wijk. Bijvoorbeeld: Onkruid wieden of boodschappen doen.
Begeleiding:
Op alle groepen is de begeleiding in de directe nabijheid aanwezig. De cliënten kunnen van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m
16.00 uur aanwezig zijn.
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DAC ZONNEHOEK
Zonnelaan 1
1561 EP Krommenie
0299-419 600
Minimaal 4 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep of WMO dagbesteding.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
DAC Zonnehoek ligt in het hart van Krommenie. Naast diverse groepsruimtes beschikt Zonnehoek over een gymzaal,
belevingsruimte en een grote tuin.
Doelgroep:
Binnen Zonnehoek werken zo’n 70 mensen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking vanaf 16 jaar. Cliënten
kunnen in een veilige omgeving deelnemen aan activiteiten, die aansluiten bij hun mogelijkheden en wensen. Cliënten ervaren
een positieve beleving.
Werkzaamheden:
DAC Zonnehoek biedt op 9 verschillende groepen activiteiten aan.
- Laag niveau-ontwikkelingsgroepen: Voor de cliënten met een laag ontwikkelingsniveau is er een training- en
oriëntatiegroep en een belevingsgerichte groep.
- Dienstengroep: voor cliënten die zelfstandig (minimaal 15 minuten) werkzaamheden binnen en buiten Zonnehoek
kunnen doen.
- Groepen met licht arbeidsmatige werkzaamheden, zoals tuin, bak en creatieve activiteiten. Het deelnemen is zonder
werkdruk.
Begeleiding:
Op alle groepen is de begeleiding in de directe nabijheid aanwezig. Bij de tuingroep en de diensten groep worden cliënten op
enige afstand begeleid. De cliënten kunnen van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 16.00 uur aanwezig zijn.

2.2.2 Dagactiviteitencentrum (DAC)
Regio Waterland

DAC DE GRASLANDEN
Karavaanstraat 8
1448 PJ Purmerend
0299 416 121
Minimaal 2 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
De Graslanden bevindt zich op de binnenplaats van het woon-zorgcomplex van de Zorgcirkel. Bij De Graslanden kunnen
cliënten een plezierige oude dag beleven en sociale contacten onderhouden.
Doelgroep:
Oudere cliënten met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Werkzaamheden:
Er zijn drie groepen: werk, activiteiten en huiskamer. Een spel doen, koffie drinken, zingen, bewegen, meedoen met muziek,
eten, televisie kijken, werken aan een thema en soms een wandeling maken, zijn activiteiten die gezamenlijk worden
ondernemen.
Daarnaast zijn er individuele activiteiten zoals nagels lakken, snoezelen, voorlezen, creatieve activiteiten, werken aan het
levensboek, wandelen en fietsen op de duofiets. Het aanbod wordt aangepast aan de behoeften van de cliënten. Het deelnemen
is zonder werkdruk en met een aangepast tempo. Dagelijks zijn er rustmomenten en er wordt gewerkt met vaste
herkenningspunten. Oudere cliënten kunnen in een beschermde omgeving deelnemen aan activiteiten, die passend zijn bij
deze levensfase en de veranderende belevingswereld. Het ervaren van een positieve beleving is belangrijker dan het doen.
Begeleiding:
De begeleiding is dichtbij en biedt warme zorg.
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KUNSTATELIER
Landsmeerstraat 3
1441 ZP Purmerend
06 82 50 98 90
?
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
Het Kunstatelier is gevestigd in DAC de Noordster en ligt vlakbij het centrum van Purmerend. In dezelfde buurt liggen ook
eetcafé De Andere Oever en DAC De Steiger.
Doelgroep:
Volwassenen met een verstandelijke beperking met interesse in kunst..
Werkzaamheden:
Er wordt veel getekend en geschilderd. Daarnaast kunnen cliënten kennismaken met glaskunst, keramiek en druktechnieken.
Begeleiding:
De begeleiding is in nabijheid aanwezig. Het Kunstatelier is open van dinsdag t/m donderdag van 9:00 – 16:00 uur.

DAC DE NOORDSTER
Landsmeerstraat 3
1441 ZP Purmerend
06 – 303 69 414
Minimaal 4 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het gorepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.

Locatie:
DAC de Noordster ligt vlakbij het centrum van Purmerend. In dezelfde buurt liggen ook eetcafé De Andere Oever en DAC De
Steiger.
Doelgroep:
Binnen DAC de Noordster zijn vier groepen, elk met een eigen doelgroep en karakter.
Werkzaamheden:
- Houtgroep - licht arbeidsmatig werk met hout, verf en andere natuurlijke materialen. Bij deze groep werken cliënten
met een verstandelijke beperking en/of een zintuigelijke beperking.
- Groep 1 – hier wordt gewerkt met een strak gestructureerd dagprogramma ter bevordering van de persoonlijke groei,
ontwikkeling en sociale contacten.
- Groep 2 – bij deze groep staat beleving centraal. Er zijn activiteiten als wandelen, knutselen, koken en zwemmen.
- Oriëntatiegroep – hier komen cliënten met een laag niveau die structuur nodig hebben. Er is geen werkdruk en er is
een vast weekprogramma. Er wordt gekeken naar ieders mogelijkheden en wat de cliënt nog kan leren qua sociale
vaardigheden en zelfredzaamheid. Veilgiheid in de groep is heel belangrijk.
Begeleiding:
Op alle groepen is de begeleiding in de nabijheid.

DAC DE STEIGER
Oeverlanden 122
1441 RD Purmerend
0299 419 555
Minimaal 2 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
De Steiger bevindt zich dicht bij het centrum en het openbaar vervoer. Er zijn drie groepen waar verschillende activiteiten
worden aangeboden die aansluiten bij de behoeften van de cliënten. Daarnaast is er ruimte voor beweging, spel en
andere sociale activiteiten.
Doelgroep:
Bij De Steiger werken 24 volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking.
Werkzaamheden:
Atelier 1: Maakt van papier bijvoorbeeld slingers en decoratiemateriaal.
Atelier 2: Maakt van stof, wol en textiel trendy producten.
Atelier 3: Maakt kaarsen en verft producten van andere ateliers.
De activiteiten hebben een licht arbeidsmatig karakter. Er is geen werkdruk, tenzij een cliënt daar baat bij heeft. Voor ieder
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niveau zijn er mogelijkheden, zo kan iedereen een bijdrage leveren aan het eindproduct De cliënten beleven plezier aan de
sociale omgeving, waarin de activiteiten worden aangeboden. De individuele wensen, vaardigheden, behoeftes en beleving van
de cliënt staan centraal.
Begeleiding:
De begeleiding is intensief en in de nabijheid van cliënten.

2.2.3 Begeleide werkplek
Regio Waterland

EETCAFÉ DE ANDERE OEVER
Oeverlanden 124
1441 RD Purmerend
0299 419 555
http://www.andereoever.nl
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep, PGB of een sociale activeringsindicatie.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente en niet in de
avonduren.
Locatie:
In Eetcafé De Andere Oever kunnen gasten in een gezellige ambiance lunchen, dineren of een feestje geven. Het eetcafé ligt
aan de rand van het centrum. DAC De Steiger en De Noordster liggen nabij.
Doelgroep:
Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Leerlingen van speciaal en praktijk onderwijs kunnen hier stage lopen. Cliënten
kunnen onder lichte werkdruk werken.
Werkzaamheden:
De dagploeg houdt zich bezig met de ‘mise en place’, doet huishoudelijke taken en draait het lunchcafé. De avondploeg richt
zich op het à la carte diner. Cliënten leren koken, serveren, achter de bar staan, kassabediening en schoonmaken.
Begeleiding:
Het begeleiden gebeurt in de nabijheid van cliënten. De dagploeg werkt op maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur. De
avondploeg werkt van dinsdag t/m zaterdag van 16:00 – 22:30 uur.

GAMMA
Einsteinstraat 10
1446 VE Purmerend
06 5392 0797
Minimaal 2 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep, PGB of een sociale activeringsindicatie.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
De bouwmarkt Gamma, op bedrijventerrein Baanstede, is een commercieel bedrijf dat producten verkoopt voor o.a. het
(ver)bouwen van huizen en tuinen. Cliënten kunnen onder begeleiding bijvoorbeeld vakkenvullen, opruimen en schoonmaken.
Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.
Werkzaamheden:
Gamma is een werkplek voor:
- cliënten die ervaring in een werksituatie willen opdoen
- cliënten die praktische en sociale vaardigheden willen trainen
- cliënten die zich willen oriënteren
- cliënten die een goede werkhouding willen leren
- cliënten die een goed werkritme willen opbouwen.
Voor sommige cliënten is het werken in een leer/werkbedrijf het hoogst haalbare, andere stromen door naar een onbetaalde of
betaalde baan.
Begeleiding:
Het begeleiden gebeurt op enige afstand. De begeleiding is dagelijks aanwezig in het gebouw en er is dagelijks contact. In het
begin werkt de begeleider zoveel mogelijk met de cliënten mee, later leren de cliënten steeds zelfstandiger werken.
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SERVICE BUREAU (TOT JUNI 2018)
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente
Locatie:
Deze begeleide werkplek is gevestigd in het Service Bureau van Odion in Purmerend
Doelgroep:
Mensen met een verstandelijk, lichamelijke, auditieve en/of psychische beperking.
Werkzaamheden:
Cliënten voeren werkzaamheden uit op facilitair gebied. Er worden werkzaamheden uitgevoerd verspreid door het
kantoorpand. In de postkamer wordt de post verdeeld en verspreid en worden diverse administratieve werkzaamheden
uitgevoerd zoals kopiëren en lamineren. In de bedrijfskantine worden broodjes, soep en salade bereid en verkocht. Verdere
werkzaamheden zijn koffie/thee-verzorging voor vergaderingen en het bevoorraden en onderhouden van koffieautomaten.
Er zijn ook werkzaamheden buiten het Centraal Bureau, zoals post naar andere locaties van Odion brengen, terreinonderhoud,
boodschappen doen en bij andere bedrijven werkzaamheden verrichten. Het Service Bureau blijft dan uitvalbasis van waaruit
gewerkt wordt.
Begeleiding:
Begeleiding is aanwezig, maar ondersteuning vindt plaats op enige afstand.

VD84
Slobbeland 15
1131 AA Volendam
06 1397 9284
Minimaal 4 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente.
Locatie:
Op het Slobbeland in Volendam is dagbesteding VD84 gevestigd. In de haven ligt het historische vissersschip VD84.
Doelgroep:
Bij VD84 werken 6 tot 8 volwassenen met een verstandelijk beperking.
Werkzaamheden:
De werkzaamheden bestaan uit onderhoudsklussen aan de boot zoals houtzagen, schilderen en restauratiewerkzaamheden.
Betalende passagiers kunnen meevaren en het schip doet mee aan zeilwedstrijden.
In samenwerking met lokale organisaties worden ook diensten aangeboden als boodschappen doen of opknappen van tuintjes.
De begeleiding zet de koers uit en stimuleert cliënten om interessante klussen te doen, om zo een gezamenlijk doel te bereiken.
Er is is geen prestatiedruk, ieder werkt op eigen tempo en niveau. Door structuur te bieden en de mogelijkheid om
certificaten te behalen, wordt bij iedereen het beste naar boven gehaald. Teleurstellingen worden tot een minimum
beperkt en de eigenwaarde van onze cliënten wordt vergroot. Integratie in het dorp en samenwerking met vrijwilligers
is belangrijk. Cliënten voeren de taken uit die aansluiten bij hun mogelijkheden en
wensen. Zij ervaren een positieve beleving aan het uitvoeren van taken en aan integratie.
Begeleiding:
De begeleidingsintensiteit is hoog en in de nabijheid. Cliënten kunnen van maandag t/m vrijdag van 9:00 – 16:00 uur werken
bij VD84.

DE VISAFSLAG
Haven 108
1131 EV Volendam
06 12858977
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
De Visafslag is een leerwerkbedrijf in een monumentaal pand op de dijk in Volendam. De Visafslag is open van dinsdag t/m
donderdag van 9:00 – 16:00 uur van april tot november. In het winterseizoen wordt er gezocht naar geschikte werkplekken bij
bedrijven in de gemeente Edam/Volendam.
Doelgroep:
Er werken mensen met een verstandelijke beperking.
Werkzaamheden:
- Verkopen van handgemaakte producten van de dagactiviteitencentra van Odion
23

- Inkopen en presenteren van producten
- Vertellen over de visafslag aan toeristen
Begeleiding:
Er is altijd een begeleider aanwezig.

2.2.4 Begeleide werkplek
Regio Zaanstreek

BAKKIE LEUT AAN DE ZAAN EN WESTERWATERING

Elsbroekplantsoen 1
1507 KL Zaandam
06 570 809 72
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG-groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
Westerwatering is een Verzorgd Wonen locatie voor 55 plussers. Bij mooi weer werken de cliënten van Westerwatering ook
op het terras van Bakkie Leut aan de Zaan in Wormerveer.
Doelgroep:
Volwassenen met een verstandelijke beperking.
Werkzaamheden:
In Westerwatering worden klussen gedaan als tafels dekken, schoonmaken, onkruidwieden, boodschappen doen met bewoners
en mensen bedienen in de coffiecorner. In de Odionruimte zijn er ook altijd werkzaamheden te doen voor het label ‘Mooi door
mij’. Bij Bakkie Leut aan de Zaan worden de bezoekers van het terras bedient met een bak koffie, een stuk taart of een tosti.
Begeleiding:
Er is altijd een begeleider in het pand en op het terras aanwezig. De werktijden bij Westerwatering zijn van maandag t/m
vrijdag van 9:00 – 16:00 uur. Bakkie Leut is open van dinsdag t/m zaterdag van 10:00 – 17:00 uur.

DARWINPARK
De Weer 31
1504 AH Zaandam
06 1376 9315
Minimaal 4 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
Het Darwinpark is een stadsboerderij gelegen in Zaandam zuid.
Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking.
Werkzaamheden:
-verzorging van de dieren, zoals voeren, borstelen en hokken schoonmaken
-werken in de tuin, zoals snoeien, zaaien, onkruid wieden, takken versnipperen
-creatieve activiteiten, zoals houtproducten maken, soep koken en bakken
-onderhoud van de kinderboerderij, zoals vegen en papier prikken
-huishoudelijke klussen, zoals de was doen, dweilen en schoonmaken
-project ‘Schoon in de wijk’ waarbij de omgeving rond Darwinpark en een stukje van de wijk wordt schoongehouden.
Begeleiding:
Het begeleiden gebeurt op enige afstand. Er zijn maximaal 2 begeleiders aanwezig op het park.

GUISVELD
G. Gershwinstraat 207
1544 NX Zaandijk
06 5360 8570
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG-groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
Guisveld is een verpleeghuis. Er is ook een buurthuis, kinderopvang, kapsalon en restaurant gevestigd.
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Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Cliënten kunnen een uur zelfstandig werken. Guisveld is een
werkplek voor:
- cliënten die ervaring in een werksituatie willen opdoen
- cliënten die praktische en sociale vaardigheden willen trainen
- cliënten die zich willen oriënteren
- cliënten die een goede werkhouding willen leren
- cliënten die een goed werkritme willen opbouwen.
Voor sommige cliënten is het werken in een begeleide werkplek het hoogst haalbare, andere stromen door naar een onbetaalde
of betaalde baan.
Werkzaamheden:
Koffie en thee verzorgen, schoonmaken en opruimen, werken in de afwasstraat of voedsel- en linnentransport. Er is een lichte
werkdruk. Voor iedereen is er een individueel training.
Begeleiding:
De begeleiding is altijd aanwezig in het gebouw en er is dagelijks contact. Deze begeleide werkplek is open van maandag t/m
vrijdag van 9:00 – 16:00 uur.

KARWEI
Stormhoek 21
1506 SW Zaandam
06 51299904
Minimaal 2 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep, PGB of een sociale activeringsindicatie
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het groepsvervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
De bouwmarkt Karwei, op industrieterrein Zuiderhout, is een commercieel bedrijf dat producten verkoopt voor o.a. het
(ver)bouwen van huizen en tuinen.
Doelgroep:
Mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Zij willen dagbesteding in een regulier bedrijf met ondersteuning
van een Odion medewerker of een leer werktraject aangaan met het oog op doorstroom.
Werkzaamheden:
Cliënten kunnen onder begeleiding bijvoorbeeld vakken vullen, opruimen en schoonmaken.
Karwei is een werkplek voor:
- cliënten die ervaring in een werksituatie willen opdoen
- cliënten die praktische en sociale vaardigheden willen trainen
- cliënten die zich willen oriënteren
- cliënten die een goede werkhouding willen leren
- cliënten die een goed werkritme willen opbouwen.
Voor sommige cliënten is het werken bij een begeleide werkplek het hoogst haalbare, anderen stromen door naar een
onbetaalde of betaalde baan.
Begeleiding:
Het begeleiden gebeurt op enige afstand. De begeleiding is dagelijks aanwezig in het gebouw en er is dagelijks contact. In het
begin werkt de begeleider zoveel mogelijk mee met de cliënten, later leren de cliënten steeds zelfstandiger werken. Het lopen
van een stage in combinatie met een winkelopleiding is mogelijk.
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2.3 Wonen voor mensen met een auditieve en verstandelijke beperking
Het bieden van ondersteuning aan cliënten met een auditieve beperking vraagt om specifieke kennis op het gebied van
communicatie. Daarom is aan de teams van Ismailiastraat en de Vlijthoeve een communicatiebegeleider verbonden en worden
de teams regelmatig getraind in:
• Nederlandse Gebaren Taal (NGT AB1)
• methodiek Totale Communicatie
• sociale vaardigheidstraining
• weerbaarheidstraining

2.3.1 Beschermd wonen
Regio Waterland

BUITENRUST
Buitenrust 2
1462 EN Middenbeemster
0299 780 488
ZZP: ZG 2, 3 of VG 6
Locatie:
Buitenrust is kleinschalige woonlocatie. Alle cliënten hebben een eigen slaapkamer. Woonkamer, keuken en sanitair is voor
gemeenschappelijk gebruik. De locatie ligt in een landelijke omgeving. De tuin is beschut en afgesloten en is ingericht op de
beleving van de cliënten. Buitenrust ligt naast de Dagactiviteitencentrum De Boerderij. Cliënten kunnen lopend gebracht en
opgehaald worden. De Boerderij is ingesteld op cliënten met een verstandelijk beperking en daarnaast een auditieve en/of
communicatieve beperking. Er is een intensieve samenwerking met deze dagbestedingslocatie. Dagbesteding elders is
natuurlijk ook mogelijk.
Doelgroep:
Er wonen zeven cliënten vanaf 18 jaar met een verstandelijke beperking en een laag ontwikkelingsniveau. Naast de
verstandelijke beperking kan er sprake zijn van een auditieve en/of communicatieve beperking. Cliënten vinden het moeilijk
hun hulpvragen aan te geven. De cliënten zijn mobiel en zijn niet afhankelijk van hulpmiddelen zoals een rolstoel.
Begeleiding:
Er is 24 uur per dag begeleiding in de buurt en er is veel ondersteuning in het dagelijks functioneren. De ondersteuning richt
zich op het bieden van dagelijkse structuur, emotionele ondersteuning en het aanbieden van passende activiteiten. Door de
combinatie van dove en horende cliënten met een verstandelijke beperking, wordt er in de communicatie gebruik gemaakt van
gebaren en ondersteunende communicatie o.a. in de vorm van visualisaties, concreet gedrag en structuur.
Medewerkers zijn geschoold in totale communicatie en beheersen de Nederlandse Gebarentaal (minimaal NGT-1). In de
woonvoorziening wordt Nederlands met Gebarentaal gesproken (NMG).

ISMAILIASTRAAT BENEDEN
Ismailiastraat 16
1448 MR Purmerend
0299 420 111
ZZP-ZG auditief 2
Locatie:
De Ismailiastraat ligt in de woonwijk Weidevenne, vlakbij een treinstation, bushaltes, winkelcentrum, wandelgebied en
gezondheid praktijk. De Ismailiastraat is een 24-uurs locatie.
De locatie bestaat uit 28 appartementen, waarvan er 13 bestemd zijn voor mensen met alleen een verstandelijke beperking.
(Ismailiastraat boven). Het pand bestaat uit 3 verdiepingen en er is een lift aanwezig. De woningen beschikken over een
woonkamer met open keuken, slaapkamer en badkamer. Tevens beschikt iedere cliënt over een eigen schuur en er is een
gezamenlijke tuin. Naast de eigen woning kunnen cliënten ook gebruikmaken van de twee algemene ruimtes om elkaar te
ontmoeten, koffie te drinken of de warme maaltijd te gebruiken.
Doelgroep:
Op de Ismailiastraat-beneden wonen 13 volwassen met een verstandelijke en auditieve beperking. Voor veel cliënten is dit de
eerste keer dat zij een ‘eigen woning’ hebben.
Begeleiding:
De bewoners van de Ismailiastraat hebben ondersteuning nodig in het dagelijkse leven. Dat kan structureel zijn, op vaste
afgesproken momenten van de dag. Het kan ook op afroep zijn; de bewoner kan zelf aangeven wanneer er ondersteuning nodig
is. Dit is per persoon verschillend. De begeleiding stemt af op wat de cliënt nodig heeft. Het bieden van ondersteuning aan
volwassenen met een auditieve beperking vraagt om specifieke ondersteuning op het gebied van communicatie. Het team
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wordt dan ook regelmatig getraind in de Nederlandse Gebaren Taal (NGT AB1). Vanuit de visie van Totale Communicatie
sluit de begeleiding aan bij het communicatieniveau van de cliënt. Aan dit team is een communicatiebegeleider verbonden.
Het team van de Ismailiastraat ondersteunt ook cliënten in de wijk.

VLIJTHOEVE
Vlijthoeve 23a
1462 PM Middenbeemster
0299 419 720
ZZP-ZG auditief 2,3,4.
Locatie:
In 2011 is de locatie Vlijthoeve gestart. Beneden zijn 6 woningen achter een centrale voordeur en er is een gemeenschappelijke
woonruimte. Boven zijn ook zes woningen, die via een aparte opgang bereikbaar zijn. Er is een algemene ruimte voor een
koffiemoment of een gezamenlijke maaltijd.
Doelgroep:
Bij Vlijthoeve wonen 12 cliënten met een verstandelijke, auditieve en/of communicatieve beperking. De cliënten hebben
ondersteuning nodig op het gebied van dagelijkse verzorging. Het verwoorden van de hulpvraag is vaak lastig. De cliënten die
hier wonen, ontlenen steun aan de nabijheid van de begeleiding en de andere cliënten. In de dagelijkse zelfzorg zijn zij
zelfstandig.
Begeleiding:
Door de nabijheid van de begeleiding hoeft een hulpvraag niet uitgesteld te worden en kunnen signalen van de cliënt eerder
opgevangen worden. Er wordt veelal gebruik gemaakt van NMG en ondersteunende communicatie o.a. in de vorm van
visualisaties, concreet gedrag en structuur.
Naast de reguliere begeleidingsafspraken, zijn zij in staat om aan te geven waarbij extra ondersteuning nodig is. Het vergroten
van de zelfstandigheidsontwikkeling staat centraal. In deze groep wordt Nederlandse Gebaren Taal gebruikt. Ondersteunende
communicatie is veelal gericht op het bieden van overzicht.

2.4 Dagbesteding voor mensen met een auditieve en verstandelijke beperking
2.4.1 Dagactiviteitencentrum
Regio Waterland

DAGACTIVITEITENCENTRUM (DAC) DE BOERDERIJ
De Eenhoorn 66
1462 ER Middenbeemster
0299 418 360
Minimaal 4 dagdelen dagbesteding ZZP of ZZP-ZG aud, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer. Mits woonachtig in de zelfde gemeente.
Locatie:
In Middenbeemster bevindt zich Dagactiviteitencentrum De Boerderij, waar maximaal 25 cliënten arbeidsmatige
werkzaamheden kunnen verrichten.
Doelgroep:
Mensen vanaf achttien jaar met een verstandelijke-, auditieve- en/of communicatiebeperking.
Werkzaamheden:
De werkzaamheden zijn het verzorgen van dieren, het maken van brood, weven, timmeren, keramieken en het werken in de
groentetuin. Cliënten werken met plezier en zonder werkdruk
Begeleiding:
De cliënten worden zo optimaal mogelijk begeleid en de begeleiding beschikt over o.a. kennis van gebarentaal. De begeleiding
verschilt per cliënt, variërend van nabijheid tot op afstand. Middels gebarentaal, beeldverhalen en visualisatie kan iedereen zo
zelfstandig mogelijk aan de slag. De Boerderij is open van maandag t/m vrijdag van 9.00 t/m 16.00 uur.
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2.5 Wonen voor mensen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel
2.5.1 Beschermd wonen
Regio Kennemerland en Zaanstreek

DE BOOGAERT
Boogaert 161
1901 GP Castricum
0299 419 655
ZZP-LG 2
Locatie:
De woonlocatie staat aan de rand van het centrum van Castricum, nabij winkels en een bushalte. De Boogaert ligt naast
verzorgingshuis De Boogaert van Viva!Zorggroep. Er is een centrale ingang die alleen toegankelijk is voor bewoners en
medewerkers. De woonlocatie bestaat uit twee woonlagen, met 9 benedenwoningen en 7 bovenwoningen. Er is een lift
aanwezig. De bewoners hebben een twee kamer appartement, met een keuken en een badkamer. Cliënten hebben hun eigen
voorzieningen in hun woning (keukenapparatuur, wasmachine etc.), zodat zij zoveel mogelijk zelfstandig kunnen leven. Er is
1 algemene ruimte die op gezette tijden open is. In deze ruimte is de mogelijkheid voor koffie/thee in de ochtend en de avond
en/of het gebruiken van de avondmaaltijd. Op 3 dagen in de week is er de mogelijkheid om in te schrijven voor een maaltijd
die verzorgd wordt door de kok van woonlocatie Het Klaverland.
Doelgroep:
De Boogaert is een woonlocatie voor 16 volwassenen met een lichamelijke en/of licht verstandelijke beperking. De cliënten
kunnen, met ondersteuning, zoveel mogelijk hun eigen leven leren leiden en hun eigen huishouden voeren.
Begeleiding:
De ondersteuning die geboden wordt, is op afroep en op afspraak. De begeleiding is 24 uur aanwezig en er is een wakende
nachtdienst. Voor cliënten die zelfstandig in de wijk wonen, biedt De Boogaert ook ondersteuning.

JAN LIGTHARTSTRAAT
Westerheem 418
1964 GL Heemskerk
0251 232 007
ZZP-LG 2
Locatie:
Jan Ligthartstraat is een individuele woonlocatie waar 24 uur per dag verzorging en begeleiding geboden kan worden.
De woonlocatie ligt dichtbij het centrum van Heemskerk. De winkels en openbaar vervoer zijn goed bereikbaar.
De cliënten wonen in ruime appartementen met balkon; binnen het appartement is een berging.
Doelgroep:
Er wonen 16 volwassenen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.
Begeleiding:
In de nacht is er een slaapdienst aanwezig. Het is een uitdaging voor de begeleiding om vanuit ieders wensen en mogelijkheden
ondersteuning te bieden. Zelfstandigheid, zelfredzaamheid en respect voor elkaar zijn de uitgangspunten waarin de
samenwerking tussen begeleiding en cliënten plaatsvindt. Er zijn op deze locatie gezamenlijke momenten en soms activiteiten.
De nadruk ligt op individueel wonen en ondersteuning in het vormgeven van het eigen leven.

HET KLAVERLAND
Alkmaarderstraatweg 1
1901 DA Castricum
0229 419 770
ZZP-LG 2
Locatie:
Het Klaverland ligt tussen het winkelcentrum Geesterduin en het oude centrum van Castricum. Castricum ligt vlakbij zee en
duinen en is goed bereikbaar met het openbaar vervoer. De locatie heeft een centrale voordeur. De cliënten hebben een eigen
1-kamerappartement met badkamer. Er is een algemeen terras en binnenplaats, daarnaast is er een algemene berging. Er is een
algemene ruimte, waar cliënten samen kunnen eten. Ook kunnen zij de maaltijd gebruiken in hun eigen appartement. In
Klaverland is er een logeermogelijkheid voor cliënten van buiten. .
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Doelgroep:
Het Klaverland is een 24-uurs locatie waar 24 cliënten wonen met een lichamelijke beperking veelal in combinatie met een
verstandelijke of psychiatrische beperking.
Begeleiding:
De begeleiders bieden verzorging en ondersteuning. In de nacht is er een wakende nachtdienst.

KRANSFONTEIN
Kransfontein 17 – 21
1448 RH Purmerend
0299 607 800
ZZP-LG 2
Locatie:
Kransfontein heeft 18 appartementen in de buurt van de inloopruimte op Kransfontein. Kransfontein ligt in de buurt van een
prachtig park, het NS station en winkelcentrum ‘Weidevenne’. De appartementen zijn ruim appartement en hebben een
woonkamer, slaapkamer, badkamer en open keuken. Er wonen telkens twee cliënten naast elkaar en samen wordt een schuur
op het ruime achtererf gedeeld. In de inloopruimte kan de warme maaltijd worden genuttigd. Cliënten kunnen ook een maaltijd
meenemen naar hun eigen woning of zelf koken.
Doelgroep:
Achttien volwassenen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel
Begeleiding:.
Er is altijd een begeleider in de buurt aanwezig en in de nacht is er een wakende nachtdienst. Alle cliënten hebben een
alarmeringssysteem in de woning. De wensen en behoeften van de cliënten vormen het uitgangspunt voor de begeleiding en de
zorg.

NOORDERHOOFDSTRAAT
Noorderhoofdstraat 116
1561 AX Krommenie
0299 - 419860
ZZP-LG 2
Locatie:
Woonlocatie Noorderhoofdstraat ligt in het centrum van Krommenie. Iedere bewoners heeft een eigen appartement met een
huiskamer, keuken, bad- en slaapkamer. Sommige appartementen hebben een balkon. Op loopafstand van de woonlocatie zijn
enkele appartementen aan het Oranjeplein. In de algemene ruimte is er op gezette tijden koffie en thee. Ook kan er gezamenlijk
gegeten worden.
Doelgroep:
Er wonen 23 cliënten met niet-aangeboren hersenletsel in de leeftijd van 25 tot 65 jaar.
Begeleiding:
Op de Noorderhoofdstraat is 24 uur per dag begeleiding aanwezig. Er is veel aandacht voor het welbevinden, de dagelijkse
activiteiten, sociale contacten en deelname aan de samenleving. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘Hooi op je vork’.

SPAARBEKKENKADE
Spaarbekkenkade 35
1441 WX Purmerend
0299 422 465
ZZP-LG 2
Locatie:
Woonlocatie Spaarbekkenkade ligt dichtbij het treinstation ‘Purmerend’. In de nabije omgeving zijn een aantal winkels voor de
dagelijkse boodschappen.. Er is een centrale voordeur met uitzondering van drie appartementen die een eigen voordeur hebben.
De appartementen bestaan uit een woonkamer, slaapkamer, badkamer en een open keuken. De woonlocatie bestaat uit twee
lagen. De meeste woningen op de begane grond hebben een tuintje dat grenst aan de gezamenlijke tuin/binnenplaats. Er is een
gezamenlijke berging en wasruimte. Er wordt iedere dag gekookt door een kok. In de algemene ruimte kun je dagelijks drie
maaltijden nuttigen en in de ochtend, middag en avond is er een gezamenlijk koffiemoment. Het is ook mogelijk om in jouw
appartement een maaltijd uit de centrale keuken te nuttigen of zelf te koken.
Doelgroep:
Er wonen 32 volwassenen met een lichamelijke beperking en/of niet-aangeboren hersenletsel.
Begeleiding:
De wensen en behoeften van de cliënten vormen het uitgangspunt voor de begeleiding en de zorg.
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VOORSTRAAT
Voorstraat 42
1949 BJ Wijk aan Zee
088 9208 710
ZZP-LG 2
Locatie:
Woonlocatie Voorstraat ligt in het hart van Wijk aan Zee. Iedere bewoners heeft zijn eigen kamer en er is een gezamenlijke
ruimte voor de maaltijden en activiteiten. Alle faciliteiten voor beademing zijn op deze locatie aanwezig.
Op termijn zal er sprake zijn van een nieuwbouwlocatie, waarin iedereen een eigen appartement heeft.
Doelgroep:
Er wonen 21 Jong (volwassenen) met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel en soms een lichte
verstandelijke beperking.
Begeleiding:
De begeleiding is 24 uur per dag aanwezig. Aan de Voorstraat kun je ook 2 dagdelen per week deelnemen aan activiteiten als
creatief en een spelletje spelen.

VELDVLIEGERWEG
Veldvliegerweg 80
1502 EJ Zaandam
075 631 5260
ZZP-LG 2
Locatie:
Deze woonlocatie staat aan de rand van het centrum van Zaandam, nabij winkels en een bushalte.
De woningen bevinden zich in het complex ‘De Salamander’. Het gebouw heeft een centrale toegang naar alle woningen.
Vanuit de galerij zijn de cliëntwoningen en algemene ruimte bereikbaar. De algemene ruimte en een aantal cliëntwoningen
bevinden zich op de begane grond, de rest van de woningen op de eerste etage. Er is een lift aanwezig. In de algemene ruimte
kan men elkaar op afgesproken tijden ontmoeten, koffie drinken of een maaltijd gebruiken.
Doelgroep:
Deze woonlocatie is bedoeld voor veertien volwassenen met LG plus. Deze plus staat voor bijkomende beperkingen als een
verstandelijke beperking of psychiatrische beperking. De cliënten willen, met ondersteuning, zoveel mogelijk hun eigen leven
(leren) leiden en hun eigen huishouden voeren.
Begeleiding:
De geboden zorg en ondersteuning is op afroep en op afspraak. De begeleiding is 24 uur aanwezig en er is een wakende
nachtdienst.

ZUIDERWEG
Zuiderweg 21
1456 ND Wijdewormer
0299 419 951
ZZP-LG 2
Locatie:
Woonlocatie Zuiderweg ligt tussen de weilanden aan de Zuiderweg. De winkels zijn op zo’n 2 km afstand. Mensen die hier
willen wonen, moeten verkeersveilig zij; de Zuiderweg is een namelijk een drukke weg. De bewoners hebben een appartement
met woonkamer, slaapkamer, badkamer en open keuken. Het gebouw bestaat uit twee lagen. De appartementen op de begane
grond beschikken over een eigen terras. Er is ook een gemeenschappelijke terras. Er wordt iedere dag gekookt door een kok
van woonlocatie Spaarbekkenkade en dit wordt gebracht naar Zuiderweg. In de algemene ruimte kunnen er dagelijks drie
maaltijden worden genuttigd en er is een gezamenlijk koffiemoment
Doelgroep:
Bij Zuiderweg wonen 14 volwassenen met een lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
Begeleiding:
De wensen en behoeften van de cliënt vormen het uitgangspunt voor de begeleiding en zorg. In de nacht is er een slaapdienst
aanwezig.
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2.6 Dagbesteding- en werkmogelijkheden
2.6.1 Dagbesteding en werk
Regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland

STANDBYTE
De Boogaert 161
1901 GP, Castricum
06 – 308 40 535
e-mail standbyte@odion.nl
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente of omgeving.
Locatie:
Dagbesteding Standbyte is verdeeld over 2 ruimten binnen woonlocatie De Boogaert. Op de benedenverdieping is een grote
ruimte met een keuken, aangepast toilet en groot terras aan het water. Op de 1e etage is een ruime en licht kantoor met 7
bureaus.
Doelgroep:
Cliënten met lichamelijke beperking of niet-aangeboren hersenletsel.
Werkzaamheden:
Bij Standbyte kunnen cliënten werken, leren en recreëren op de computer. Denk hierbij aan het maken van nieuwsbrieven,
bevolkingsgegevens invoeren, leren omgaan met Excel en surfen op internet. Soms is er lichte werkdruk. In de ruimte beneden
is ieder dagdeel een andere activiteit. Cliënten kunnen kiezen uit bakken, koken, tuinieren en creatief. Bij de entree van De
Boogaert is een receptie. Deze wordt bemant door cliënten van Standbyte
Begeleiding:
Er is altijd één begeleider aanwezig voor begeleiding en adl taken.
De openingstijdens zijn van maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 15:30 uur.

KROMMENOORD
Noorderhoofdstraat 127
1561 AT, Krommenie
0299 - 419830
e-mail krommenoord@odion.nl
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente of omgeving.
Locatie:
KrommeNoord is een dagactiviteitencentrum in het hart van Krommenie.
Doelgroep:
Volwassen met een lichamelijke beperking, niet-aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte.
Werkzaamheden:
Er zijn activiteiten op het gebied van sport, spel, computer, culinair, tekenen en houtbewerking. Ook is er klein industrieel
werk te doen en er zijn gespreksgroepen. In samenwerking met het Edwin van de Sar fonds wordt iedere vrijdag gezwommen.
Begeleiding:
Er zijn medewerkers aanwezig voor begeleiding en adl taken. De begeleiding kijkt vooral naar kansen en mogelijkheden van
de cliënten. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘Hooi op je vork’.
KrommeNoord is open van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur.

PURMERGEUL
Geulenstraat 62
1441 RZ, Purmerend
0299 - 419870
e-mail purmergeul@odion.nl
Minimaal 3 dagdelen dagbesteding ZZP, BG groep.
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer. Mits woonachtig in dezelfde gemeente of omgeving.
Locatie:
PurmerGeul is een kleinschalige dagbesteding in Purmerend nabij het treinstation.
Doelgroep:
Volwassen met een lichamelijke beperking, niet- aangeboren hersenletsel of een chronische ziekte.
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Werkzaamheden:
De activiteiten zijn gericht op activering en participatie. Denk hierbij aan computeractiviteiten, sport, creativiteit en
gespreksgroepen. In samenwerking met het Edwin van de Sar fonds wordt iedere vrijdag gezwommen.
Begeleiding:
Er is altijd één begeleider aanwezig voor begeleiding en adl taken. De begeleiding kijkt vooral naar kansen en mogelijkheden
van de cliënten. Er wordt gewerkt met de methodiek ‘Hooi op je vork’.
PurmerGeul is open van maandag t/m vrijdag van 9.15 tot 16:15 uur.

ODIBAAN
Westzijde 249
1506 GE Zaandam
06 271 985 89
Wmo indicatie Begeleiding Individueel of re-integratietraject via UWV/gemeente
Locatie:
Het hoofdkantoor van Odibaan is gevestigd aan de Westzijde in Zaandam nabij het centrum.
De overige vestigingen zijn te vinden op:
- Purmerweg 19A, Purmerend
- Wilhelminalaan 2, Hoorn
- Wijkermeerweg 72, Beverwijk
- Plantage Middenlaan 14, Amsterdam
Doelgroep:
Odibaan begeleidt mensen met een beperking of ziekte. Deze mensen vinden het moeilijk om een diploma te behalen, een
passende baan te vinden of aan het werk te blijven.
Werkzaamheden:
Odibaan ondersteunt bij het hele werktraject. Van het behalen van een diploma, tot het vinden van werk en tot het behouden
van werk. Op de volgende gebieden, biedt Odibaan ondersteuning:
1. Schoolcoaching: Odibaan helpt om een schoolkeuze te maken en een diploma te behalen.
2. Jobcoaching: Als je ziek bent of een beperking hebt, dan kan het moeilijk zijn om een baan te vinden of aan het werk te
blijven. Odibaan helpt bij het vinden van de talenten en uitdagingen.
3. Re-integratie: Odibaan helpt bij het vinden van een (nieuwe) baan.
4. Lifecoaching: Soms zit alles tegen. Een relatie eindigt, iemand woont niet prettig en het loop niet op het werk.
Llifecoaching kan worden ingezet als het op meerder vlakken niet lekker loopt.
Begeleiding:
Begeleiding wordt geboden door jobcoach/ IPS coach/ Lifecoach/Schoolcoach. Zij helpen bij het vinden of behouden van
betaald of onbetaald werk. Een jobcoach kan ook helpen bij scholing en lifecoaching. De coaches vinden dat iedereen die wil
werken, moet kunnen werken.
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Hoofdstuk 3: Kinderen
3.1 ORTHOPEDAGOGISCH DAGCENTRUM DYNAMICA
Molenwerf 1F
1542 WR Koog aan de Zaan
0299 419 800
www.dynamica.nu
Minimaal vier dagdelen Behandeling groep JW/WLZ
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer.
Locatie:
Het Orthopedagogisch Dagcentrum maakt deel uit van Brede School Dynamica.
ODC Dynamica is open van maandag t/m vrijdag van 09.15-15.30 uur. Het ODC is het hele jaar open, met uitzondering van
de reguliere feestdagen en maximaal twee sluitingsdagen.
Doelgroep:
In het ODC worden kinderen begeleid tussen de 2 en 18 jaar met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in zeven
groepen. Het betreft kinderen die (nog) geen onderwijsvaardigheden hebben. Zowel kinderen met een meervoudig complexe
beperking als kinderen met een ontwikkelingsachterstand en problemen in het gedrag krijgen de ondersteuning die zij nodig
hebben.
Begeleiding:
In de groepen bieden we binnen een vaste structuur activiteiten. Deze zijn gericht op de lichamelijke-, sociale-, emotionele- en
leermogelijkheden van het kind. Emotioneel welbevinden, het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden staan
voorop.
Het ODC heeft zeven groepen, per groep is er plaats voor zeven á acht kinderen. Eén groep is geïntegreerd in een reguliere
peuterzaal. Ook is er een kanzklas waar zorg en onderwijs samenwerkt. Op de groep zijn twee begeleiders werkzaam.
Daarnaast is er een multidisciplinair team met gedragsdeskundige, logopedist, fysiotherapeut, ergotherapeut en arts
verstandelijk gehandicapten (AVG). De ABA-methode is geïntegreerd in de begeleiding en de werkwijze die wij hanteren.
Dynamica biedt ook gespecialiseerde begeleiding op zaterdag aan.

3.2 ORTHOPEDAGOGISCH DAGCENTRUM DE BOOMGAARD
ODC De Boomgaard
Loirestraat 13
1448 JJ Purmerend
0299 419 500
www.bredeschooldeweide.nl
Minimaal vier dagdelen Behandeling groep JW/WLZ
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer.
Locatie:
Het ODC De Boomgaard maakt deel uit van brede school De Weide. Binnen deze brede school bevinden zich een
kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een basisschool. Er zijn veel gezamenlijke activiteiten in de brede school. Kinderen
komen onder begeleiding bij elkaar spelen, muziek maken en voorlezen.
Open van maandag t/m vrijdag van 09.15 -15.30 uur.
Het ODC De Boomgaard is het hele jaar open, met uitzondering van reguliere feestdagen en maximaal twee sluitingsdagen.
Doelgroep:
De Boomgaard is een ODC waar kinderen en volwassenen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking in zes groepen
worden begeleid. Zowel kinderen met een meervoudig complexe beperking en volwassenen en kinderen met een
ontwikkelingsachterstand en problemen in het gedrag krijgen de ondersteuning die zij nodig hebben.
Begeleiding:
In de groepen bieden we binnen een vaste structuur activiteiten. Die zijn gericht op de lichamelijke-, sociale-, emotionele- en
leermogelijkheden van de cliënt. Emotioneel welbevinden, het vergroten van de zelfredzaamheid en sociale vaardigheden staan
voorop. ODC De Boomgaard heeft vier groepen waar plaats is voor zes tot acht kinderen en heeft twee groepen waar plaats is
voor zeven volwassenen met een meervoudig complexe beperking.
Op de groep zijn twee begeleiders werkzaam. Daarnaast is er een multidisciplinair team met gedragsdeskundige, logopedist,
fysiotherapeut, ergotherapeut en arts verstandelijk gehandicapten (AVG).
De ABA-methode is geïntegreerd in de begeleiding en de werkwijze die wij hanteren. De Boomgaard biedt ook
gespecialiseerde begeleiding op zaterdag en logeren in het weekend.

33

3.3 SPECIALISTISCHE BEGELEIDING NA SCHOOL
Onderdeel van ODC Dynamica
Molenwerf 1F
Koog aan de Zaan
0299 419 999
Begeleiding groep JW/WLZ
Per dag één dagdeel van 14.00-18.00 uur.
Bij Dynamica wordt er naschoolse gespecialiseerde begeleiding geboden. Dit is voor de kinderen van het ODC en voor
kinderen die het speciaal onderwijs bezoeken in de regio Zaanstreek. De begeleiding is voor kinderen tot achttien jaar met een
verstandelijke en/of meervoudige beperking. Zij kunnen in een gezellige sfeer spelen met andere kinderen. De kinderen
worden per dag over groepen verdeeld met een begeleider per groep. Er is een aanbod van verschillende activiteiten zoals:
knutselen, snoezelen, spelen, zwemmen, sporten in de speelzaal, buiten spelen in een veilige omgeving.
Iedere schooldag van 14.00-18.00 uur.
Tijdens de korte vakanties (krokus-, voorjaar-, herfst- en kerstvakantie) is de naschoolse begeleiding drie dagen geopend.
Tijdens de zomervakantie verzorgt de naschoolse begeleiding speelweken.
In de zomervakantie kunnen kinderen met een verstandelijke beperking deelnemen aan de Speelweken. Op werkdagen zijn zij
tussen 9.00 en 16.00 uur van harte welkom om mee te doen aan leuke activiteiten. Alle faciliteiten van de ODC zijn
beschikbaar.

3.4 SPECIALISTISCHE BEGELEIDING OP ZATERDAG
Locaties
ODC Dynamica, Molenwerf 1E in Koog aan de Zaan, telefoonnummer 0299 419 800
ODC De Boomgaard, Loirestraat 13 in Purmerend, telefoonnummer 0299 419 500
DAC Zonnehoek, Zonnelaan 1 1561 EP Krommenie, telefoonnummer 0299 419 600
Begeleiding groep JW/WLZ
Tijdens de specialistische begeleiding op zaterdag kan uw kind met leeftijdsgenootjes spelletjes doen, knutselen, koken en
sporten onder begeleiding van beroepskrachten. Ook wordt er samen gegeten. De groepen zijn ingedeeld op leeftijd, interesse
en mogelijkheden. Op ODC Dynamica, ODC De Boomgaard en DAC Zonnehoek wordt de specialistische begeleiding op
zaterdag georganiseerd. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige faciliteiten, zoals de speelzaal en de keuken
en op de ODC’s het zwembad. De specialistische begeleiding op zaterdag is er voor kinderen tot 18 op de ODC’s en vanaf 18
jaar op het DAC.
De kinderen zijn iedere tweede en vierde zaterdag van de maand welkom. Ze worden tussen 10.00 en 10.30 uur gebracht en
om 16.00 uur weer opgehaald.. De ouders regelen zelf het vervoer.

3.5 LOGEERHUIS
Malibongwestraat 123
1447 WZ Purmerend
0299 4129625
Verblijf tijdelijk JW/WLZ/WMO
Het Logeerhuis staat midden in een woonwijk in Purmerend, heeft een ruime woonkamer, een snoezelruimte en voor iedere
logee een eigen slaapkamer. Buiten is een afgeschermde speelplaats. Er is plaats voor zes logees per nacht waarvan maximaal
twee plaatsen beschikbaar zijn voor kinderen met een meervoudige beperking. De leeftijd varieert van 3 tot jong volwassen.
Het Logeerhuis heeft een vast team van professioneel opgeleide en ervaren medewerkers. Zij werken in onregelmatige
diensten. Overdag en ’s avonds zijn er twee begeleiders aanwezig en ’s nachts één. In de weekenden en schoolvakanties wordt
er veel georganiseerd: eropuit met het Odion-busje, fietsen met de aangepaste rolstoelbakfiets of met de tweepersoonsskelter,
zwemmen in het Twiske of bowlen. De activiteiten worden aangepast aan de mogelijkheden en behoeften van de logee.
Eén weekend per maand kunnen kinderen logeren in het vakantiehuisje op het Marinapark te Volendam. Omdat het
Marinapark een open locatie is, wordt er een bepaalde zelfstandigheid van de kinderen gevraagd
Het Logeerhuis is het hele jaar open. Op doordeweekse dagen is het Logeerhuis gesloten tussen 10.00 en 15.00 uur. Het is dus
belangrijk dat uw kind dagbesteding heeft. De kinderen worden voor 10.00 uur opgehaald en na 15.00 uur weer teruggebracht
van en naar de dagbesteding of school.
In het weekend en tijdens de vakanties is het Logeerhuis de hele dag geopend. In de zomervakantie worden drie vakantieopvangweken georganiseerd met een speciaal programma. Eén week wordt georganiseerd in het Logeerhuis en twee
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vakantieweken worden georganiseerd vanuit het Marinapark in Volendam. De andere drie weken van de zomervakantie gelden
de normale openingstijden.

3.6 LOGEREN DE BOOMGAARD
Loirestraat 13
1448 JJ Purmerend
0299 419 500
www.bredeschooldeweide.nl
Verblijf tijdelijke JW/WLZ
Bij een vervoersindicatie organiseert Odion het vervoer.
In het weekend kunnen zes kinderen en jong volwassen logeren bij ODC De Boomgaard.
De kinderen zijn welkom van vrijdagmiddag (16:00 uur) tot maandagochtend (9:30 uur), maar korter mag ook.
Het team van ODC De Boomgaard begeleiden de kinderen.
Er kan gebruik gemaakt worden van alle faciliteiten van het ODC, zoals zwembad, snoezelruimtes en speelzaal. Tijdens het
logeren staat plezier voorop.

3.7 AMBULANTE ONDERSTEUNING IN DE THUISSITUATIE OF OP LOCATIE
telefoonnummer: 0299-412812
Begeleiding individueel
Een ambulante begeleider komt u of uw kind ondersteunen. Het is bedoelt voor kinderen van af 2 jaar met een verstandelijke
of meervoudige beperking. De ondersteuning kan zowel thuis als op school, bij de opvang of op een andere locatie worden
gegeven. In principe op elke gewenst moment, dus ook tijdens het weekend of in de avonduren.
Onze medewerkers bieden één op één begeleiding om de thuissituatie te verlichten zodat u gelegenheid hebt om andere
activiteiten te doen voor uzelf of met andere gezinsleden. De begeleider bouwt een band op met uw kind, maar ook met u en de
andere gezinsleden.
Met onze specialistische ondersteuning kan uw kind begeleiding krijgen op school, in het kinderdagverblijf of bij de
peuterspeelzaal. Een vaste medewerker gaat mee en biedt specifieke zorg, zodat uw kind zo normaal mogelijk kan functioneren
in de groep. De ondersteuning richt zich ook op het samen spelen en het stimuleren van de ontwikkeling.
U kunt bovendien ambulante ondersteuning inzetten om uw kind vanuit uw gezinssituatie te laten deelnemen aan reguliere
activiteiten op het gebied van vrije tijd.
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Hoofdstuk 4: Ambulante hulpverlening
4.1 Ambulante hulpverlening
Regio Zaanstreek en Waterland

4.1.1 INTENSIEVE GEZINSBEGELEIDING (IGB)
06 5129 9920 (Monique Meijne Teamleider IGB /PPG)
Speciale begeleiding of behandeling individueel
Odion biedt intensieve begeleiding in gezinnen wanneer één of beide ouders een verstandelijke beperking heeft. Het doel van
de begeleiding is de kinderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, op een goede en veilige manier. Intensieve
gezinsbegeleiding ondersteunt bij de opvoeding van de kinderen, maar helpt ook bij het op orde brengen van het huishouden,
financiën en bij de contacten met instanties, huisarts, gemeente, school etc. Vaste gezinsbegeleiders ondersteunen in de
thuissituatie. Dat kan één keer per week, maar ook meerdere keren per week. Dit is afhankelijk van wat het gezin vraagt en de
toewijzing die de ouder heeft. Intensieve gezinsbegeleiding kan op vrijwillige basis worden ingezet, maar werkt ook vanuit het
verplichte kader. Het gezin heeft dan te maken met een gezinsvoogd.

4.1.2 PRAKTISCHE PEDAGOGISCHE GEZINSBEGELEIDING (PPG)
06 5129 9920 (Monique Meijne Teamleider IGB /PPG)812
Klasse behandeling individueel
Odion biedt praktische pedagogische gezinsbegeleiding, oftewel ondersteuning bij het opvoeden voor ouders met een kind met
een ontwikkelingsachterstand of een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Wij kunnen u informatie geven over o.a.
autisme, syndroom van Down, ADHD, PDD-NOS en andere stoornissen. PPG biedt ook intensieve ABA-ondersteuning.
Samen met u kijken we bij u thuis naar het gedrag van uw kind en zoeken samen naar de juiste manier om met dit gedrag om te
gaan. U kunt PPG inzetten als uw kind moeite heeft met luisteren, bij slaapproblemen, bij gedragsproblemen, als u
speelmogelijkheden zoekt of als u vragen heeft over de ontwikkeling in het algemeen. Aan het team PPG is een
gedragsdeskundige verbonden.
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Hoofdstuk 5 diagnose en behandeling
Regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland

5.1.1 EMDR
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Functie behandeling JW/WLZ
EMDR is een kortdurende behandelmethode die mensen helpt om klachten die verband houden met een nare of een
traumatische ervaring te verwerken. Odion biedt EMDR voor volwassenen. De reden waarom mensen EMDR nodig hebben, is
verschillend. Mensen hebben bijvoorbeeld een ernstig ongeluk meegemaakt/gezien of zijn seksueel misbruikt. Mensen kunnen
de situatie niet loslaten, zijn erg gespannen en slapen slecht.
Samen met de therapeut probeert de cliënt er achter te komen waar de problemen vandaan komen. Tijdens de therapie wordt
stilgestaan bij het moment dat nu nog het naarst is om aan te denken. Daarbij worden gelijktijdig klikjes via een koptelefoon
aangeboden of er wordt gevraagd om met uw ogen een hand te volgen. Dit zorgt ervoor dat de nare herinnering op een andere
plek in de hersenen wordt opgeslagen De herinnering blijft wel bestaan, maar zorgt niet meer voor sterke emoties. Het
voordeel van deze therapie is dat het snel werkt en dat er niet doorgepraat wordt over de gebeurtenis waardoor het minder
belastend is. De therapie is zeer geschikt voor mensen met een beperking. Wanneer de EMDR therapie niet meer nodig is,
wordt deze afgesloten met een eindevaluatie.

5.1.2 CREATIEVE THERAPIE
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Functie behandeling WLZ
Odion biedt creatieve therapie aan voor zowel kinderen als volwassenen. Bij creatieve therapie worden creatieve middelen,
zoals verf, klei en teken- materialen gebruikt om psychische klachten en emotionele problemen te behandelen. Tijdens de
therapie wordt geoefend om anders met problemen om te gaan, waardoor de cliënt er minder last van heeft. Mensen kunnen
met creatieve therapie starten als zij bijvoorbeeld snel boos zijn, angstig zijn, lichamelijke klachten hebben zonder medische
oorzaak of seksueel misbruik zijn.
Samen met de therapeut probeert de cliënt er achter te komen waar de problemen vandaan komen. Tijdens de creatieve
therapie kan de cliënt laten zien wat niet vertelt kan worden.

5.1.3 BEHANDELPROGRAMMA AUTISME “IK BEN SPECIAAL”
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Functie behandeling JW/WLZ
“Ik ben speciaal” is een behandelmethode die mensen helpt om te leren omgaan met hun autisme of aanverwante
contactstoornis en is geschikt voor (rand)normaal begaafde kinderen tussen 9 en 12 jaar, zwak- tot normaalbegaafde jongeren
en jongeren met een licht verstandelijke beperking tussen 12 en 18 jaar, zwak- tot normaalbegaafde volwassenen en
volwassenen met een licht verstandelijke beperking.
“Ik ben Speciaal” is een psycho-educatie programma. Door dit programma krijgt de cliënt meer grip op de beperking en leert
daarmee beter om gaan. Een voorwaarde is dat de persoon met autisme met hulp kan lezen en schrijven en voldoende
taakspanning heeft om een half uur tot een uur te werken. De volledige werkmap neemt ongeveer 10-15 uur in beslag, elke
sessie duurt maximaal 45-60 minuten
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5.3.4 ABA
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Indicatie Behandeling: individueel
ABA (Applied Behavioral Analysis) is een intensieve begeleidingsmethode voor kinderen en volwassenen. Deze methode
stimuleert de ontwikkeling van mensen met autisme, een (ernstige) ontwikkelingsachterstand en/of een
taalontwikkelingsstoornis. ABA is gericht op het bevorderen van communicatie, zelfredzaamheid, spel, sociale vaardigheden
en (voor)schoolse vaardigheden. ABA helpt bijvoorbeeld als iemand geen contact maakt of op een niet gewenste manier
duidelijke maakt wat hij wilt.
Het ABA-team van Odion bestaat uit (ortho)pedagogen, psychologen en coaches. Iedereen krijgt een eigen coach toegewezen
die thuis komt, meegaat naar de dagbesteding of werk.
Er wordt gekeken waar iemand tegenaan loopt. Op basis daarvan wordt samen een behandelplan opgesteld. Dit gebruiken we
als uitgangspunt om gewenst gedrag te stimuleren, ongewenst gedrag af te leren en nieuwe vaardigheden aan te leren.

5.3.5. COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Indicatie Behandeling: individueel
Deze therapie is voor volwassenen die vaak bang of somber zijn en niet weten hoe dit komt. Angst of somberheid kunnen een
flinke stempel op het leven drukken. Mensen lopen mooie ervaringen mis of gaan anderen uit de weg. Vaak word iemand
hierdoor nog banger en somberder. Cognitieve gedragstherapie helpt deze ‘negatief gekleurde bril’ af te zetten en het leven
weer te zien zoals het echt is.

5.3.6. OPLOSSINGSGERICHTE THERAPIE
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Indicatie Behandeling: individueel
Deze vorm van therapie wordt aangeboden voor volwassenen. De naam zegt het al: oplossingsgerichte therapie zoekt naar
oplossingen. Als iemand een beperking of ziekte heeft, gaat dat gepaard met bepaalde problemen. Iemand kan bijvoorbeeld
niet goed bewegen, misschien begrijp iemand dingen niet meteen of iemand vindt het moeilijk om met anderen om te gaan.
Wat het probleem ook is, de therapeut en de cliënt gaan samen op zoek naar een passende oplossing. Oplossingsgerichte
therapie wordt vaak gecombineerd met andere behandelvormen zoals EMDR.

5.3.7. PSYCHO EDUCATIE/BEHANDELING SEKSUELE PROBLEMATIEK
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
Indicatie Behandeling: individueel
Psychoseksuele hulpverlening is er voor volwassen en het thema ‘seks’ staat centraal. Mensen kunnen vragen hebben over
seksualiteit. Iemand vindt het bijvoorbeeld moeilijk om seks te hebben met de partner of iemand wil graag seks hebben, maar
weet niet goed hoe. De therapeut en de cliënt bepalen samen wat de precieze wens is en hoe die bereikt kan worden.. De
methodieken ‘Hallo Ik’ en ‘Praten over seks’ bieden ondersteuning.
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Hoofdstuk 6: Vrijwilligers
6.1 Vrijwilligersschakel
Regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland

DE VRIJWILLIGERSSCHAKEL
Purmerweg 19a
1441 RA Purmerend
0299 412 812
vrijwilligersschakel@odion.nl
Contactpersoon: Joke van Groningen
Bij veel cliënten van Odion zijn er vrijwilligers en mantelzorgers actief die een waardevolle aanvulling zijn in het dagelijkse
leven van cliënten.
Door de inzet van vrijwilligers is er extra aandacht en worden er activiteiten mogelijk gemaakt, waarvoor professionele
krachten niet altijd nodig zijn en die daar ook vaak te weinig tijd voor hebben.
Het persoonlijke contact middels een praatje of een rondje-om is belangrijk. Verder is niet iedere cliënt in staat om zelfstandig
activiteiten te ondernemen of contacten te leggen. Vrijwilligers kunnen daarin een belangrijke rol spelen en een bijdrage
leveren aan het uitbreiden van het sociale netwerk van de cliënt. Ook kunnen vrijwilligers een belangrijke bijdrage leveren
door het organiseren van activiteiten of het doen van klusjes.
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Hoofdstuk 7: Stage
7.1 stage vanuit Speciaal onderwijs of Praktijk onderwijs
Regio Zaanstreek, Waterland en Kennemerland

Stage coördinator Odion dagbesteding
A. Nieuwveen
Purmerweg 19A
1441 RA Purmerend
0299-412812 of 06-51453476
Bij Odion kun je via een stage kennismaken met dagbesteding. (gekoppeld aan onderwijs)
Als je onderwijs volgt aan het Speciaal Voortgezet onderwijs of praktijk onderwijs biedt dagbesteding Odion de mogelijkheid
om stage te lopen.
Je kunt dan in de praktijk kennismaken met diverse werksoorten en activiteiten.
Odion bied voor deze leerlingen 1 dag per week een stage mogelijkheid aan. Als er behoefte is aan meerdere dagen, is hier een
indicatie of beschikking voor nodig. (begeleiding groep)
Afspraken over stages gaan altijd in overleg tussen de school en de stage coördinator van Odion.
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Hoofdstuk 8: Indicatie en Financiëring
7.1 KOSTEN VERBONDEN AAN HET GEBRUIK VAN DE ZORG EN DIENSTVERLENING VAN ODION
Er zijn verschillende geldstromen, van waaruit de ondersteuning van mensen met een beperking wordt betaald. De financiering
is afhankelijk van de indicatie en het soort hulp dat geboden wordt.
Wet langdurige zorg (WLZ)
De wet langdurige zorg (WLZ) is er voor cliënten met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking die 24-uurs
zorg in de nabijheid nodig hebben.
Voor de zorg bij Odion is een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) nodig. Deze indicatie vraagt de cliënt
zelf aan, eventueel met hulp van Odion of wanneer de cliënt nog niet in zorg is bijv. met een consulent van MEE. Met een
geldige indicatie betaalt het Zorgkantoor de kosten van de zorg.
Het CIZ geeft een indicatie af in de vorm van een Zorgprofiel. Dit zorgprofiel geeft richting aan hoeveel zorg iemand nodig
heeft, en hiermee kan de ingezette zorg betaald worden.
WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en Jeugdwet
Volwassen cliënten die thuis wonen en zorg en ondersteuning nodig hebben kunnen gebruik maken van de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De gemeente waar de cliënt woont, voert dit uit. Bij een Sociaal Wijkteam of bij een
WMO-loket kan er een afspraak gemaakt worden voor een keukentafelgesprek. Samen met de regisseur van de gemeente,
wordt dan gekeken naar de zorgvraag en zal de gemeente voor de benodigde zorg een beschikking afgeven.
Met deze beschikking kunnen ambulante diensten of dagbesteding bij Odion worden afgenomen.
Ook is de gemeente verantwoordelijk voor een groot deel van de zorg en ondersteuning die Odion aan cliënten onder de 18 jaar
op basis van de Jeugdwet aanbiedt.
Dit kunnen diensten zijn, zoals dagbehandeling, ambulante ondersteuning in het gezin, Intensieve gezinsbegeleiding ,
naschoolse opvang, logeren, etc. Iedere gemeente heeft een Jeugdteam waar ouders een gesprek kunnen aanvragen, en hun
zorgvraag kunnen bespreken. De consulent van het Jeugdteam zal een passende beschikking afgeven.
Zorg- en Dienstverleningsovereenkomst
Wanneer de zorg bij Odion gestart wordt, wordt er een Zorg- en dienstverleningsovereenkomst opgesteld. In deze
overeenkomst staan de wederzijdse rechten en plichten. Deze zijn verder uitgwerkt in de Algemene Voorwaarden. Wanneer
je zorg ontvangt die gefinancierd wordt op basis van de WLZ (wet langdurige zorg) heb je een wettelijk recht op bepaalde
producten en diensten. Waar zorgt Odion voor en wat betaal je zelf, dat kan je vinden in de cliëntfolder: “Wie betaalt
wat”(deze folder moet nog ontwikkeld worden…..), nu vermelden AWBZ-verstrekkingen lijst?
Bepaalde WLZ- of WMO-diensten kunnen bij Odion ook in de vorm van een PGB (persoonsgebonden budget) financiering
worden afgenomen. Het Zorgkantoor moet hier wel toestemming voor geven.
De afdeling Cliëntservice zal een PGB-overeenkomst opstellen en zal ondersteunen bij het regelen van de zorgovereenkomst
voor het Zorgkantoor en de SVB-bank.
Eigen Bijdrage CAK
Voor het afnemen van zorg, moet een wettelijke eigen bijdrage betaald worden.
De hoogte van de eigen bijdrag hangt af van de zorgvraag en ingezette zorg, en van het inkomen.
Op de website van het CAK, kan een berekening gemaakt worden.
www.hetcak.nl
www.ciz.nl
Link naar Algemene Voorwaarden Odion
Link naar Cliëntfolder, die nog gemaakt moet worden: Wie betaalt wat…
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