
Zorgaanbieder Omschrijving Contact algemeen website

Allerzorg U krijgt van ons de zorg zoals wij die zelf ook aan onze familie en onze naasten zouden 

geven. Want we willen dat al onze cliënten zichzelf kunnen zijn terwijl ze de allerbeste zorg 

ontvangen. We willen dat u zich thuis voelt; veilig, erkend en gewaardeerd. Zelfstandig waar 

mogelijk en volledig verzorgd waar nodig. Biedt: wijkverpleging, kraamzorg, kindzorg, 

begeleiding, palliatieve zorg, wondzorg, infusietherapie en pijnbestrijding. 

Telefoonnummer: 0348 – 416 834 https://www.allerzorg.nl/

AndersOm 

Thuisbegeleiding

Wij zijn betrokken, laagdrempelig en dichtbij. Wij werken resultaatgericht en hechten veel 

waarde aan kwaliteit. Door goed te luisteren en methodisch te werken, sluiten wij zoveel 

mogelijk aan bij uw mogelijkheden. Biedt thuisbegeleiding aan mensen met verschillende 

soorten problemen. Mensen op weg helpen en ze zingeving bieden, is waar wij ons voor 

inzetten. Wij houden van een heldere aanpak en geven de begeleiding samen vorm. Bij ons 

geldt: afspraak is afspraak.

info@andersomthuisbegeleiding.nl of 

telefoonnummer: 0592-715390

http://www.andersomthuisbegeleiding

.nl/site/

Aubisque Aubisque is gespecialiseerd in de sociale ondersteuning en integrale aanpak van langdurige 

zorgafhankelijke cliënten met een forensisch kader. Het zijn niet alleen de cliënten die 

sociale overlast veroorzaken, maar ook cliënten die achter de voordeur in een sociaal 

isolement zijn geraakt met vaak een grote psychische problematiek. Aubisque heeft tot doel 

om onze cliënten duurzaam beter te laten functioneren in werk, participatie, samenleving 

en zelfredzaamheid. Daarom streven wij altijd naar de juiste begeleiding en zorg voor onze 

cliënt. Aandacht voor de individuele situatie en een respectvolle behandeling en benadering 

vormen hierbij de basis.

info@aubisque.nl of telefoonnummer: 

0529-744060

http://aubisque.nl/

AT Groep Wij staan voor ketenaanpak in begeleid wonen, werk, zorg en onderwijs. at.groep streeft 

ernaar om het meest toonaangevende bedrijf te zijn dat mensen zo goed mogelijk 

ondersteunt en begeleidt bij vraagstukken op het gebied van personeel, zorg en werk. Dit 

doen we door een multidisciplinaire aanpak te hanteren en praktisch mee te 

denken.at.groep Zorg is een aanbieder voor geestelijke gezondheidszorg en individuele 

begeleiding. We bieden behandeling en begeleiding vanuit de WMO en de GGZ. We 

begeleiden, kinderen, jongeren en volwassenen. at.groep Zorg gelooft in de verbinding van 

gezin, onderwijs, arbeid en zorg. Door outreachend en laagdrempelig te werken, kunnen we 

dicht bij de cliënt de zorg aanbieden, passend bij de vraag die de cliënt heeft.

info@at-groep.nl of telefoonnummer: 

0541-537046

http://at-groep.nl/

https://www.allerzorg.nl/
http://www.andersomthuisbegeleiding.nl/site/
http://www.andersomthuisbegeleiding.nl/site/
http://aubisque.nl/
http://at-groep.nl/


Autisme Zwolle Autisme Zwolle is een kleine zorgaanbieder, gespecialiseerd in ASS begeleiding. Wij zijn een 

vraaggestuurde organisatie, die optimale kansen wil bieden aan mensen met een ASS 

diagnose. Ieder mens is uniek, daarom is maatwerk zo belangrijk. Wij proberen zorg, 

begeleiding en ondersteuning, samen met de cliënt en zijn/haar omgeving, vorm te geven. 

Wij werken samen met meerdere disciplines en professionals binnen de zorg. Wij bieden 

zorg op maat voor jong en oud.   

info@autismezwolle.nl of 

telefoonnummer:038-4606192

www.autismezwolle.nl

Baalderborg Groep de zorgorganisatie voor ouderen, gehandicapten en kind & jeugd. De Baalderborg Groep 

biedt ondersteuning en zorg aan mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke 

beperking en aan ouderen die hulp nodig hebben om hun eigen leven te kunnen leiden, 

midden in de samenleving. Dat doen we vanuit de opvatting dat iedereen erbij hoort. Ieder 

mens leeft zijn leven. Kenmerkend voor onze zorg zijn de betrokkenheid, het respect en de 

aandacht voor de cliënt, voor zijn of haar familie en voor elkaar.

info@baalderborggroep.nl of 

telefoonnummer: 0523-287100

http://www.baalderborggroep.nl/nl/

Beter Thuis Wonen Wij zijn Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Een professionele Thuiszorgorganisatie die, voor het 

leveren van zorg, afspraken heeft gemaakt met Verzekeraars en Gemeenten. Voor onze 

Visie en Missie hebben wij ons laten inspireren door o.a. Eckhart Wintzen, Machteld Huber 

en Jan Rotmans naast natuurlijk onze praktijk ervaring. Biedt verzorging en verpleging.

info@beter-thuis-wonen.nl of 

telefoonnummer: 0528-341162

http://www.beter-thuis-wonen.nl/

BiOns BiOns is een jonge thuiszorgorganisatie, die is opgericht door mensen met veel ervaring in 

de zorg. Onze visie is dat wij mensen willen ondersteunen om zolang mogelijk gezond en 

veilig in hun eigen vertrouwde omgeving te laten blijven. We kijken daarbij samen naar uw 

wensen en onze mogelijkheden. Op de wijze zoals u dat wenst. Want bij ons (BiOns) moet 

voelen als bij u. Onze begeleiding omvat ondersteuning op het gebied van de persoonlijke 

woon- en leefsituatie van de cliënt. Hierbij moet u denken aan ondersteuning bij het voeren 

van het huishouden, structureren van een dag en week maar het omvat ook bijvoorbeeld 

ondersteuning bij administratieve zaken.

info@bions.nl of telefoonnummer: 085-

8500163

http://www.bions.nl/nl/index.php

Buro La Pauline U woont nog zelfstandig en u weet zich te redden. Het gaat prima of het wordt wat minder, 

in welk opzicht dan ook. Buro La Pauline biedt ondersteuning zodanig dat u zelfstandig en 

met plezier op u zelf kunt blijven wonen.

Telefoonnummer: 0529-482521 http://www.burolapauline.nl/

http://www.autismezwolle.nl/#
http://www.baalderborggroep.nl/nl/#
http://www.beter-thuis-wonen.nl/#
http://www.bions.nl/nl/index.php#
http://www.burolapauline.nl/#


Buurtboerderij Het 

Oosterbroek

‘Het Oosterbroek’ is een historische boerderij en ligt in het buitengebied van Luttenberg 

(gemeente Raalte). De Buurt(zorg)-boerderij biedt ondersteuning aan kwetsbare burgers uit 

de gemeente Raalte en omliggende gemeenten, in het bijzonder aan mensen met 

beginnende dementie en hun mantelzorger. Het boerenerf en het ritme van het 

‘boerenleven’ zijn het middel om te participeren in de maatschappij, in een rustige 

omgeving en dicht bij de natuur.   Vanuit een knusse en warme omgeving kunnen de gasten 

aan diverse creatieve en activerende activiteiten deelnemen, zowel binnen als buiten. 

Tevens is er nadrukkelijk aandacht voor de mantelzorger,  die we actief willen 

ondersteunen.

T 0572 745046, 06 49793759 (Ans 

Herder), 06 83944793 (Vincent 

Doedens), 

info@buurtboerderijhetoosterbroek.nl

http://buurtboerderijhetoosterbroek.n

l/

Carinova Wij zien als kernkwaliteit van Carinova, onze duurzame verbondenheid met de lokale 

gemeenschap. Daarnaast maakt het ons uniek dat we de integrale, zo thuismogelijke zorg 

en behandeling bieden in ons werkgebied. Carinova biedt: thuiszorg, woonzorg en 

huishoudelijke hulp aan zieken, gehandicapten en ouderen. 

info@carinova.nl of telefoonnummer: 

0900-8662

http://www.carinova.nl/

Coöperatie Boer en 

Zorg

Coöperatie Boer en Zorg b.a. is een coöperatie van gekwalificeerde zorgboerderijen. De 

aangesloten zorgboeren kunnen bij ons terecht voor informatie en advies en voor 

het uitwisselen van kennis en ervaring. De coöperatie biedt inkoopvoordeel, bevordert 

deskundigheid en stimuleert innovatie. Aangesloten boeren: 

info@cooperatieboerenzorg.nl of 

telefoonnummer: 0317-479740. 

https://www.cooperatieboerenzorg.nl/

De Nieuwe Zorg Thuis Ónze missie is om ú langer zelfstandig in uw eigen huis te laten wonen! Onze visie is dat 

"niemand langs de kant mag staan". DNZT biedt: huishoudelijke verzorging, Dienstverlener 

aan Huis (particulier), begeleiding en persoonlijke verzorging, verzorging en verpleging.

info@dnzt.nl of telefoonnummer: 0900-

2353698

http://www.denieuwezorgthuis.nl/

Dimence Groep De stichtingen van de Dimence Groep bieden geestelijke gezondheidszorg, welzijn en 

maatschappelijke dienstverlening, dichtbij de patiënt en cliënt. Hieronder vallen 

bijvoorbeeld St. De Kern en Dimence. 

telefoonnummer: 0570-639600 http://www.dimence.nl/Pages/home.a

spx

EBC Zorg Het EBC wil gehoor geven aan Gods opdracht om op te komen voor kwetsbare mensen in de 

samenleving door hen aandacht, hoop en perspectief te bieden naar geest, ziel en lichaam 

door middel van deskundige en liefdevolle zorg. EBC biedt zorg op verschillende gebieden, 

namelijk: 24 uurszorg (ook voor mensen met autisme), dagbesteding thuis, begeleid 

zelfstandig wonen, dagbesteding, kansrijk wonen. Daarnaast biedt EBC in samenwerking 

met Eleos en Annerie Doornweerd begeleiding bij hoarding (verzameldrang).

Algemeen nummer EBC  zorg: 0525-637 

230, info@ebczorg.nl

http://www.ebczorg.nl/

http://www.carinova.nl/#
https://www.cooperatieboerenzorg.nl/#


Eleos Eleos heeft een christelijke identiteit. Medewerkers van Eleos geven hun werk vorm vanuit 

vijf kernwaarden: barmhartigheid, deskundigheid, respect, verbondenheid en vitaliteit. 

Eleos biedt behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Eleos heeft woonvormen 

voor jongeren en volwassenen en biedt woonbegeleiding aan huis. Eleos heeft een 

(dag)kliniek waar (dag)klinische behandeling wordt gegeven aan volwassenen. 

T 088-892 00 10 http://www.eleos.nl/

Frion Frion is er voor mensen met een verstandelijke beperking. Dit vindt Frion belangrijk: je eigen 

leven leven. Samen met Frion mogelijkheden en kansen benutten. Ondernemen in mens en 

werk. 

info@frionzorg.nl of telefoonnummer: 

038-4671000

http://www.frionzorg.nl/

Gasthoeve de 

Zonnebloem

Gasthoeve de Zonnebloem in Lemele  bevindt zich in het buitengebied van de gemeente 

Ommen. De Zonnebloem is een aangepaste boerderij met diverse dagactiviteiten. De 

gasthoeve is gericht op ouderen die van de natuur en het buitenleven houden. Het doel van 

de dagactiviteiten is om de zelfredzaamheid te bevorderen, te behouden of te 

compenseren. Gezamenlijk de warme maaltijd bereiden, de dieren verzorgen of creatief 

bezig zijn met schilderen, kaarten maken, bloemschikken of actief bezig zijn in de groenten-, 

siertuin of boomgaard. Ook maken we zo af en toe een uitstapje.

info@gasthoevedezonnebloem.nl, 06 – 

21 22 04 46, 0572 – 37 26 54

http://www.gasthoevedezonnebloem.

nl/cms/

Gewoon Zorg Of u nu oud, jong, een relatie hebt of alleenstaand bent, GewoonZorg heeft een ruime 

ervaring opgebouwd met verschillende doelgroepen en een grote variëteit aan vormen van 

begeleiding. Daarom kunnen wij een breed publiek bedienen. Bij GewoonZorg staat ‘samen 

aanpakken’ centraal. De klant blijft regisseur over zijn eigen zorgtraject. Ambulante 

begeleiding aan kinderen en (jong)volwassenen. 

info@gewoon-zorg.nl of 

telefoonnummer: 038-4226021

http://www.gewoon-zorg.nl/

s Heerenloo
s Heeren Loo ondersteunt mensen (jong en oud) met een verstandelijke beperking. We 

helpen met het maken van eigen keuzes. Dicht bij huis en samen met de mensen die 

belangrijk voor hen zijn. Biedt ondersteuning bij wonen, werk of vrijetijdsbesteding. 

telefoonnummer: 0800-3555555 http://www.sheerenloo.nl/

http://www.eleos.nl/#
mailto:info@gasthoevedezonnebloem.nl,%2006%20–%2021%2022%2004%2046,%200572%20–%2037%2026%2054#
mailto:info@gasthoevedezonnebloem.nl,%2006%20–%2021%2022%2004%2046,%200572%20–%2037%2026%2054#
http://www.sheerenloo.nl/#


Horsthoeve
De Horsthoeve biedt dagbesteding aan mensen met dementie en een Niet-aangeboren 

hersenletsel. Personen die door en ongeval of een hersenaandoening behoefte hebben aan 

dagbesteding met de juiste persoonlijke aandacht en rust. Mensen met beginnend 

dementie (jong dementerende) behoren ook tot deze doelgroep. Daarnaast wordt 

persoonlijke begeleiding geboden aan personen die vermoeid zijn na bijvoorbeeld een lang 

ziektebed of die vastlopen en bijvoorbeeld te kampen hebben met een burn-out of een 

depressie.Kleinschaligheid, een beschermde plattelandsomgeving en kwaliteit van de zorg 

staan garant voor een waardevolle dagbesteding. Het belangrijkste is dat de deelnemers 

zich prettig voelen op de Horsthoeve en daardoor kunnen zijn wie ze zijn. Laagdrempelige 

activiteiten in een gemoedelijke sfeer. 

info@dehorsthoeve.nl, 06 22 95 93 52 http://www.dehorsthoeve.nl/

Humanitas DMH Humanitas DMH ondersteunt en behandelt mensen met een (licht) verstandelijke beperking 

en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bepalen we welke vorm van 

ondersteuning het beste past. We vinden het belangrijk dat mensen, binnen hun 

mogelijkheden, kunnen meedoen in de maatschappij. Daarom bieden wij zorg op maat. Dat 

doen wij vanuit onze humanistische kernwaarden. Bij ons staat de mens centraal. We 

nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen in de samenleving. Biedt 

ondersteuning bij: wonen, werk, dagbesteding, 24-uursbegeleidin en forensische zorg. 

Telefoon: 030-600 51 70, E-mail: 

CCB@humanitas-dmh.nl

http://www.humanitas-dmh.nl/

IJsselheem Woonzorgconcern IJsselheem is de zorgaanbieder voor ouderen in de gemeenten Kampen, 

Zwartewaterland en Zwolle. De wens of behoefte van de cliënt is altijd het uitgangspunt 

voor de zorg- en dienstverlening die wij bieden. De cliënt heeft een vraag en IJsselheem 

zoekt daarop het meest passende antwoord. Cliëntgerichtheid, gastvrijheid en kwaliteit 

staan in al het handelen van de medewerkers centraal. Biedt: zorg, samenwerkingmet 

mantelzorger, zorg bij dementie, personenalarmering, hulp bij het huishouden, verzorging, 

verpleging, individuele begeleiding, tijdelijke opvang en logeerzorg, medische zorg en 

geestelijke verzorging.

info@ijsselheem.nl of 038 339 44 00 http://www.ijsselheem.nl/

InteraktContour Interakt Contour is er voor mensen die problemen ervaren als gevolg van hersenletsel, na 

bijvoorbeeld een beroerte, ongeluk of hersentumor. Hersenletsel verandert hun leven en 

dat van hun naasten. InteraktContour biedt begeleiding. Jij en je naasten boeken resultaten 

op het gebied van leven, wonen en werken. InteraktContour biedt daarvoor behandeling, 

begeleiding en 24-uurs zorg in Oost- en Midden-Nederland.

info@interaktcontour.nl of 

telefoonnummer: 0341 - 255 777, 

http://www.interaktcontour.nl/

mailto:info@dehorsthoeve.nl,%2006%2022%2095%2093%2052#
http://www.humanitas-dmh.nl/#
http://www.ijsselheem.nl/#
http://www.interaktcontour.nl/#


JP van den Bent Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijk) beperking en van alle 

leeftijden zijn welkom gebruik te maken van diverse vormen van dienstverlening of mee te 

denken over nieuwe vormen. Mensen met een beperking willen graag hun wensen, dromen 

en idealen verwezenlijken. De JP van den Bent stichting biedt ondersteuning die daarbij 

nodig is. Dit kan zijn: crisis- overbruggingsopvang, dagactiviteiten/werk, logeren en 

deeltijdopvang, trainen en wonen.  

info@jpvandenbent.nl of 

telefoonnummer: 0570-665770

http://www.jpvandenbent.nl/

De Kameel, stichting 

meervoudig 

gehandicapten Zwolle 

e.o.

Voor mensen met een verstandelijke of meervoudige handicap. Dagbesteding voor het 

jonge kind, voor jongeren en (jong) volwassenen. Ambulante begeleiding en 

gezinsbegeleiding, kleinschalig wonen en logeren.

telefoonnummer: 038 453 78 09 http://de-kameel.nl/

Klaver4You Klaver4you is een zorgcoöperatie. Dat betekent dat wij samenwerken met zorginstellingen. 

Wij zijn zelf geen zorginstelling. Wij hebben dus zelf geen mensen in dienst die zorg kunnen 

leveren. Klaver4you is in 2012 opgericht door een aantal zorginstellingen, die graag samen 

wilden gaan werken. Zij wilden nog betere zorg kunnen leveren, waarbij de zorg helemaal 

aangepast wordt aan de zorgvrager. Door samen te werken en van elkaar te leren, dachten 

zij dit nog beter te kunnen doen. Nu werkt Klaver4you samen met ongeveer vijftien 

zorginstellingen, in en rondom Zwolle. Kortom, wij helpen de zorginstellingen zodat zij 

minder tijd en geld hoeven te besteden aan alles wat niet direct met de zorg aan jou te 

maken heeft! 

info@klaver4you.nl , 0638025727 http://www.klaver4you.nl/

K-vriendelijk Stichting K-vriendelijk werkt vanuit een positief mensbeeld. Wij bieden een breed 

begeleidingspakket en waar nodig voor een langdurige periode, zodat clienten niet steeds 

'overgedragen' hoeven te worden naar verschillende instanties en/of zorgaanbieders. 

Stichting K-vriendelijk richt zich zowel op het kind en het gezin als ook de volwassenen. 

Stichting K-vriendelijk werkt vanuit een positief mensbeeld. Wij bieden een breed 

begeleidingspakket en waar nodig voor een langdurige periode, zodat cliënten niet steeds 

'overgedragen' hoeven te worden naar verschillende instanties en/of zorgaanbieders. Bij 

veel cliënten is er op verschillende gebieden behoefte aan begeleiding om verergering van 

problemen te voorkomen. Maar er is ook behoefte aan vaste begeleiding waar de cliënt 

terecht kan, en die alle zorg organiseert en coördineert in het belang van de cliënt.

info@k-vriendelijk.nl of 

telefoonummer: 0529-760011

http://www.k-vriendelijk.nl/

http://www.jpvandenbent.nl/#
http://de-kameel.nl/#
mailto:info@klaver4you.nl%20,%200638025727#
http://www.k-vriendelijk.nl/#


L2L Mensenwerk Ik bied hulpverlening bij complexe problematiek rondom echtscheiding, opvoeding 

en gezinsproblematiek. Ik ondersteun individuen en gezinnen die in conflict zijn met elkaar, 

of met anderen om hen heen. Ik ben een professional met actuele kennis van complexe 

problematiek. Jongeren met risicovol gedrag, ASS problematiek en problemen in relaties / 

echtscheiding zijn mijn specialisaties.

info@l2l-mensenwerk.nl of 

telefoonnummer: 06-55956530

http://www.l2l-mensenwerk.nl/

Leer- en werkbedrijf 

De Enk

Wij zijn een laagdrempelige zorgaanbieder waar persoonlijke begeleiding belangrijk is. Een 

plek waar deelnemers zijn/haar kwaliteiten kunnen laten zien en nieuwe technieken 

aanleren, ook het opnieuw aanwennen van een gezonde dagstructuur is voor velen 

belangrijk. Plezier hebben of opnieuw krijgen binnen het arbeidsproces staat bij ons hoog in 

het vaandel. De Enk biedt dagbesteding. 

info@leerenwerkbedrijfdeenk.nl of 

telefoonnummer: 0572-30191807

http://www.leerenwerkbedrijfdeenk.nl

/

Leger des Heils Het Leger des Heils is een internationale beweging en behoort tot de universele christelijke 

kerk. Zijn boodschap is gebaseerd op de Bijbel. Zijn dienstverlening wordt gestimuleerd door 

de liefde tot God. Zijn opdracht is het Evangelie van Jezus Christus te prediken en in Zijn 

naam menselijke nood te lenigen zonder enige vorm van discriminatie. Het Leger des Heils 

biedt woonbegeleiding, gezinsbegeleiding, hulp na detentie, woontraining voor jongeren, 

schoonmaak vervuilde huizen. 

info@legerdesheils.nl http://www.legerdesheils.nl/

Limor LIMOR is de Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie. Wij 

zijn er voor mensen die om welke reden dan ook diep in de problemen zijn geraakt en 

nergens anders terechtkunnen. Denk aan dak- en thuislozen, verslaafden, ex-gedetineerden, 

mensen met psychische problemen of schulden. Vaak zien we een combinatie van 

problemen. En omdat problemen nooit op zich staan, stemmen we onze aanpak altijd af op 

iemands situatie en omgeving, die per regio enorm kan verschillen.

telefoonnummer: 085 485 6000 of 

contactformulier op website

http://www.limor.nl/

Omega Groep (was 

voorheen Het 

Middelpunt)

Het leven is fantastisch en moeilijk tegelijk. Soms gaat het vanzelf, soms heb je een beetje 

hulp nodig. Geruststellende gedachte is dat dit voor alle mensen geldt. Wat altijd helpt is 

mensen in je nabijheid die het goed met je voorhebben. Bij Omega Groep staat de 

ontmoeting tussen mensen dan ook centraal. Deze menselijke ontmoeting is het 

uitganspunt voor alles wat we doen. Het appèl wat de ene mens op de andere mens doet 

vormt de bron van onze relaties. Dit is verankerd in onze visie. De erkenning van wat de 

cliënt nodig heeft om kwaliteit in zijn leven te ervaren en de erkenning van wat de 

medewerker nodig heeft om daaraan een bijdrage te kunnen leveren zijn.

info@omegagroep.nl of 

telefoonnummer: 038-455 2741 

http://www.hetmiddelpunt.nl/

http://www.l2l-mensenwerk.nl/#
http://www.leerenwerkbedrijfdeenk.nl/#
http://www.leerenwerkbedrijfdeenk.nl/#
http://www.legerdesheils.nl/#
http://www.limor.nl/#
http://www.hetmiddelpunt.nl/#
http://www.hetmiddelpunt.nl/
http://www.hetmiddelpunt.nl/


Organize First Ik bied praktische hulp en coaching.Op basis van uw unieke (innerlijke) doelen en 

gewoontes. Van een chaos in je huis-werk of administratie tot een volledig nieuw ingericht 

leven. 

metha@organizefirst.nl of 

telefoonnummer: 06-13121336

http://www.organizefirst.nl/

De Parabool Bij Stichting de Parabool ondersteunen we kinderen, (jong) volwassenen en ouderen met 

een verstandelijke beperking. Met kleinschalige woon, werk- en dagbestedingslocaties in de 

regio Zuidwest Overijssel richt De Parabool zich op ontplooiing, sociale contacten en 

integratie in de samenleving. Ook bieden wij ondersteuning in eigen omgeving. Thuis, op 

school of op het werk. 

contact via www.deparabool.nl    

telefoonnummer: 0570 627973, 

zorgloket@deparabool.nl 

http://www.deparabool.nl/

Passie voor Jeugd en 

Gezin

PJG is een jonge, groeiende organisatie die hulpverlening. PJG biedt specialistische 

ambulante hulpverlening aan kwetsbare gezinnen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht 

redden. Biedt maatwerk op alle levensgebieden. Is een platte organisatie met korte lijnen. 

Gaat direct aan de slag. Ook hulpverlening in het weekend. Lef, durven, doen. 

info@pjg.nu of telefoonnummer: 088-

5131897

http://pjg.nu/

Philadelphia Philadelphia is een landelijke zorginstelling. Wij begeleiden mensen met een verstandelijke 

beperking en willen dat onze cliënten mede dankzij ons werk gelukkig kunnen zijn. En het 

beste uit zichzelf kunnen halen. Wij doen ons werk vanuit een christelijke visie. Met hart en 

ziel, elke dag weer. En met verantwoordelijkheidsbesef, passie, aandacht en 

professionaliteit. Philadelphia helpt mensen met een verstandelijke beperking. Je kunt bij 

ons wonen en we kunnen je thuis begeleiden. We helpen je op je werk. En je kunt bij ons 

leren wat je nodig hebt om te werken. Voor iedereen die niet kan werken, hebben we 

dagbesteding.

info@philadelphia.nl of 

telefoonnummer: 0800-0830

http://www.philadelphia.nl/

Praktijk Veerkracht Ik ben bekend met het begeleiden van (jong)volwassenen met uiteenlopende problematiek 

zoals depressie, ADHD, autisme, verslaving, hooggevoeligheid en problematiek in de 

relatiesfeer. Door contact met externe organisaties was ik vaak betrokken als casemanager 

bij multidisciplinaire overleggen. Voor mensen met depressie, burnout, levensvragen, 

identiteitsproblematiek of die worstelen met gebeurtenissen uit het verleden. Biedt ook 

hulp bij reïntegratie en jobcoaching. 

mail@praktijkveerkracht.info en 

0630804090

http://www.praktijkveerkracht.info/

http://www.organizefirst.nl/#
http://www.deparabool.nl/#
http://pjg.nu/
http://www.philadelphia.nl/
http://www.praktijkveerkracht.info/#
http://www.hetmiddelpunt.nl/
http://www.hetmiddelpunt.nl/


Priva Zorg Kernwaarden bij Priva Zorg zijn: betrouwbaar, menselijk, respectvol, cliëntgericht, 

vertrouwd en gedreven. Bij PrivaZorg kunt u 24 uur per dag terecht voor persoonlijke 

verzorging en verpleging. De zorgverleners waarmee wij samenwerken zijn professionele en 

betrokken zelfstandige zorgondernemers. Zij zorgen voor praktische en deskundige 

ondersteuning bij bijvoorbeeld aan- en uitkleden, wassen, klaarzetten en toedienen van 

medicijnen en verpleegkundige taken zoals wondverzorging. Met deze thuiszorg kunt u zo 

lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. Uw familie en mantelzorgers weten dat u in goede 

handen bent.

info@privazorg.nl of telefoonnummer: 

033-4556762

http://www.privazorg.nl/

Professionals in NAH Wij zijn een organisatie voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. 

Bent u op zoek naar ondersteuning, voor uzelf of voor een naaste? Dan bent u bij ons 

misschien aan het goede adres.

info@nah.nl of telefoonnummer: 0573-

442646

https://www.nah.nl/

RIBW Groep Overijssel Meedoen in de maatschappij, zelfstandigheid, werken aan je herstel of het evenwicht 

bewaren. Met ondersteuning lukt het om daarin je weg te vinden. RIBW GO biedt die 

ondersteuning, eventueel met een plek om te wonen, voor korte of langere tijd.

info@ribwgo.nl of telefoonnummer: 

088-8250010

http://www.ribwgroepoverijssel.nl/ho

me.html

Rosengaerde Rosengaerde wil, met respect en persoonlijke aandacht, kwalitatief goede en verantwoorde 

zorg bieden. Het gaat ons om het welzijn en de gezondheid van onze cliënt en daarbij hoort 

dat zij zich bij ons 'thuis' voelen. Wij richten ons met name op ouderen, maar ook op 

anderen die - al dan niet tijdelijk -, voorzieningen, diensten en/of zorg nodig hebben. U kunt 

dan bijvoorbeeld denken aan maaltijdservice, huishoudelijk hulp, zorg, welzijnsactiviteiten 

en beschermd wonen. U kunt hiervoor terecht bij Rosengaerde of wij komen bij u thuis.

info@rosengaerde.nl of 

telefoonnummer: 0529-431541

http://www.rosengaerde.nl/

Saxenburgh Groep Binnen de Saxenburgh Groep staat de mens in zijn omgeving centraal. Daarbij ligt het accent 

op gezondheid, wonen, welzijn en het verlenen van de best mogelijke medische zorg. Onder 

het motto "Zorg dichterbij beter" brengen wij deze zorg zo dicht mogelijk bij u in de buurt. 

Het aanbod van zorg en ondersteuning, maar ook alle diensten zijn afgestemd op de 

behoeften van de inwoners van ons verzorgingsgebied. Hierbij nemen basisziekenhuiszorg 

en ouderenzorg de belangrijkste plaats in.

info@sxb.nl of telefoonnummer: 0523-

276000

http://www.saxenburgh.nl/

http://www.privazorg.nl/#
https://www.nah.nl/#
http://www.ribwgroepoverijssel.nl/home.html#
http://www.ribwgroepoverijssel.nl/home.html#
http://www.rosengaerde.nl/#
http://www.saxenburgh.nl/#


Scauting Scauting helpt normaal –tot hoogbegaafde mensen met autisme verder in wonen, werken 

en leren. Scauting beschikt over enorm veel expertise op het gebied van Autisme Spectrum 

Stoornissen (ASS), zoals het Asperger, PDD-NOS en klassiek autisme. Scauting biedt 

thuisbegeleiding en is bezig met het opstarten van een woonlocatie in Drenthe. Daarnaast 

bieden wij dagbesteding, leer/werktrajecten, detacheren wij mensen met autisme en 

bieden wij binnen ons bedrijf een autismevriendelijke werkomgeving. Scauting is gevestigd 

in Hoogeveen en is vooral actief in Drenthe. Daarnaast zijn wij ook werkzaam in de 

provincies Overijssel, Groningen en Friesland.

0528 74 50 51 http://www.scauting.nl/

Sprank Gedreven door de liefde van God, geven wij zorg en ondersteuning aan mensen met een 

verstandelijke beperking. Dat doen we samen met hun familie en andere mensen die bij hen 

horen. Met elkaar zorgen we voor een leven waarin zij prettig wonen, werken, leuke dingen 

doen en leren. Een leven waarin zij sprankelen en van betekenis zijn! Sprank biedt: 

woonbegeleiding, logeeropvang, thuisbegeleiding en dagbesteding. 

info@stichtingsprank.nl of 

telefoonnummer: 088-0070700

http://www.stichtingsprank.nl/

De Steh DE STEH biedt Counselling, Coaching en Cognitief Gedragstherapeutisch Werk. Gesprekken 

en oefeningen om je EIGEN KRACHT weer te vinden en je leven weer op de rit te krijgen. In 

gezin, werk of relatie.

http://desteh.nl en dan via 

contactformulier of telefoonnummer: 

06-10786381

http://www.desteh.nl/

Thuis Woonvorm en dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. Thuis streeft 

ernaar om een veilige woon en werk omgeving te bieden, waar warmte, gezelligheid en 

geborgenheid worden ervaren. Een thuis waar de bewoners indien wenselijk in 

groepsverband kunnen samenleven en werken. Een thuis waar individuele wensen en 

behoeften, privacy, zelfstandigheid en keuzevrijheid op de voorgrond staan.

info@thuislemelerveld.nl of 

telefoonnummer 06-53173427

http://www.thuislemelerveld.nl/

Thuiszorg Gezellig Thuiszorg Gezellig is een thuiszorgorganisatie die werkzaam is in de provincies Gelderland, 

Overijssel en Drenthe. Wij bieden thuiszorg met als doel het zelfstandig thuiswonen zo 

comfortabel mogelijk te maken. Onze thuiszorg bestaat onder andere uit verpleging en 

verzorging, begeleiding en huishoudelijke hulp. Daarnaast bieden wij ook een 

Maaltijdservice. Wij zijn een thuiszorgorganisatie die de wensen van de cliënt centraal stelt 

in onze dienstverlening. Thuiszorg Gezellig heeft een persoonlijke benadering. De 

medewerkers van Thuiszorg Gezellig werken vanuit een basis van gelijkwaardigheid en 

respect: thuiszorg mét een sociaal karakter! 

085 - 040 90 74, 

info@thuiszorggezellig.nl 

http://www.thuiszorggezellig.nl/

http://www.stichtingsprank.nl/#
http://www.desteh.nl/#
http://www.thuislemelerveld.nl/#
http://www.thuiszorggezellig.nl/#


De Trans De Trans biedt zorg en diensten aan mensen met een verstandelijke beperking en aan 

mensen met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS). Dit kan op allerlei vlakken: van 

intensieve zorg tot ondersteuning thuis en van logeerzorg tot dagbesteding. Onze visie? 

Cliënten moeten zo veel mogelijk hun eigen keuzes kunnen maken. Ons uitgangspunt is dan 

ook: wat wil en kan de cliënt? De Trans biedt: woonbegeleiding, dagbesteding en 

logeeropvang.

info@detrans.nl of telefoonnummer: 

0592-247474

http://www.detrans.nl/

Vechtdalzorg Geen info op website beschikbaar info@vechtdalzorg.nl of 

telefoonnummer: 06-54356040

http://www.vechtdalzorg.nl/

Vrienden van de Zorg Wij bieden  Woningen met begeleiding (vanaf 18 jaar), Individuele begeleiding (vanaf 12 

jaar), en  Dagbesteding. We helpen je bijvoorbeeld bij het vinden van een dagstructuur, bij 

het opbouwen van een sociaal netwerk of bij het op orde brengen van de financiën en 

administratie. Maar we begeleiden ook bij psychische klachten.. Onze begeleiders werken 

nauw samen, zodat jij de hulp krijgt die jij nodig hebt. We kijken samen met jou naar jouw 

specifieke situatie, want iedereen is anders en elke hulpvraag is anders. We helpen en 

ondersteunen waar dat nodig is en laten je los wanneer je daartoe in staat bent. En we 

staan niet te lang stil bij wat je niet kunt, maar we richten ons op wat je wel kunt. En we 

werken buurtgericht. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in jouw eigen omgeving met je 

afspreken: thuis of in jouw omgeving wanneer dat kan, en op de buurtvestiging wanneer dat 

nodig is.

info@vriendenvandezorg.nl, 06 -176 80 

882

http://vriendenvandezorg.nl/

Zes op Maat Zes op Maat is een zorginstelling voor ambulante dienstverlening. Wij komen bij mensen 

thuis om samen met hen te werken aan de doelen die ze zelf gesteld hebben. Dit is waar ZeS 

voor staat: Zelfstandig en Samen. De doelen waar onze cliënten kunnen liggen op 

verschillende levensgebieden, zoals: wonen, dagbesteding, vrijetijdsbesteding, sociale 

vaardigheden en financiën. 

info@zesopmaat.nl of 

telefoonnummer: 038-3375796

http://www.6opmaat.nl/

Zonnehuisgroep IJssel-

Vecht

Zonnehuisgroep IJssel-Vecht biedt zorg, welzijn en behandeling aan kwetsbare medemensen 

met een indicatie voor V&V zorg. Vanuit onze christelijke grondslag is het de intentie en 

ambitie om vanuit de identiteit van de cliënt kwaliteit van zorg te bieden. Cliënten komen 

tot hun recht en worden erkend in hun uniciteit. Zonnehuisgroep IJssel-Vecht (ZGIJV) is een 

zorggroep die gespecialiseerd is in de zorg voor ouderen met verschillende vormen van 

dementie (zoals alzheimer) en belemmeringen in lichamelijk, psychisch of sociaal 

functioneren. Tevens bieden wij ruime mogelijkheden voor thuiszorg, revalidatie, observatie 

en palliatief terminale zorg.

info@zgijv.nl of telefoonnummer: 038-

4574574

http://zgijv.nl/

http://www.detrans.nl/#
http://www.vechtdalzorg.nl/#
http://vriendenvandezorg.nl/
http://www.6opmaat.nl/
http://zgijv.nl/#


Zorgboerderij de 

Damhoeve

De Damhoeve biedt dagactiviteiten aan voor ouderen met een beperking.  Kenmerkend 

voor de Damhoeve is het brede scala aan dagactiviteiten. Op een natuurlijke manier wordt 

men gemotiveerd om hier aan deel te nemen. Bovendien wordt de deelnemer veel 

afwisseling geboden. De keuze van de activiteiten wordt in goed overleg geregeld. De wens 

van de deelnemer is hierbij leidend. Deelnemers zijn één of meerdere dagen welkom. De 

Damhoeve is elke maandag,dinsdag, woensdag en donderdag geopend.

[T]  0529 40 10 05, [M] 06 46 06 16 97, 

damhoeve@hetnet.nl

http://www.damhoeve.nl/

Zorgboerderij 

Molenzicht

We willen met de arbeidsmatige dagbesteding op Molenzicht,  mensen met een  beperking 

laten ervaren dat ze mee tellen in de maatschappij. Niet steeds herinnerd te worden aan de 

beperking maar juist bezig zijn met de mogelijkheden. Molenzicht is een zorgboerderij waar 

diverse doelgroepen samenwerken. Jong en oud helpt hier mee aan het hele arbeidsproces 

van het bedrijf. Uiteraard rekening houdend met eigen mogelijkheden. Jongeren worden 

gecoacht om uiteindelijk een plekje in het bedrijfsleven  te kunnen verwerven. Ouderen 

blijven meehelpen om het dagritme vast te houden. Molenzicht is een veebedrijf waar 

deelnemers in de leeftijd variërend van18 tot 80 jaar meewerken aan de arbeidsmatige 

dagbesteding. Een deel van onze deelnemers heeft een vorm van Niet Aangeboren 

Hersenletsel (NAH) Daarnaast zijn er ook mensen vanuit de GGZ, mensen met een 

lichamelijke beperking,  en ouderen die de boerderij als deelnemer bezoeken, of jongeren 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. 

info@molenzicht.nl of telefoonnummer 

0529-497334

http://www.zorgboerderij-

molenzicht.nl/

Zorgboerderij De 

Strenkhaarshoeve

Op De Strenkhaarshoeve worden de activiteiten om de deelnemer heen “gebouwd”. Als u 

het fijn vind om van de rust op en om de boerderij te genieten of een mooie puzzel te 

maken, dan bent u net zo welkom als de deelnemer die het leuk vindt om te helpen met het 

verzorgen van de dieren. Behalve meehelpen op de boerderij en het verzorgen van onze 

pony en kleine boerderijdieren, is er o.a. de mogelijkheid om de moestuin te onderhouden, 

zodat we met de heerlijke verse producten gezamenlijk een gezonde warme maaltijd tussen 

middag kunnen nuttigen, welke we samen bereid hebben. Onze begeleiders zijn handig en 

kunnen daarom diverse creatieve activiteiten aanbieden. O.a. handwerken, houtbewerking, 

schilderen, koken, bakken, wandelen, boodschappen, naar de markt enz. Heeft u zelf ideeën 

wat u graag zou willen doen, leg ze voor en we zullen onze best doen om te kijken of het 

mogelijk is.

destrenkhaarshoeve@gmail.com, Tel.: 

06-31000271 (Marjonne), Tel.: 06-

29177479 (Wim)

http://www.destrenkhaarshoeve.nl/

http://www.zorgboerderij-molenzicht.nl/
http://www.zorgboerderij-molenzicht.nl/
http://www.destrenkhaarshoeve.nl/


Zorgboerderij Villa 

Kakelbont

Villa Kakelbont is een kleinschalige opvangboerderij aan de rand van Dalfsen. ‘Villa 

Kakelbont’  met andere woorden onze boerderij heeft de luxe als een villa, maar je mag er 

leven zoals je bent: simpel, bont, ziek of gezond kortom, een kakelbont gezelschap is 

welkom! Wij geloven dat iedereen een veilige basis nodig heeft, waarbij contact centraal 

staat. De relatie tussen jou en ons als zorgverlener is hierin wat ons betreft het meest 

belangrijk. Goede zorg begint met een betrokken hart van medewerkers. Echte 

betrokkenheid is een uiting van liefde. Wij geloven dat we betrokkenheid en liefde van onze 

God hebben gekregen voor jou, om samen met jou te zoeken naar wat jou uniek maakt. 

Villa Kakelbont maakt geen onderscheid tussen christenen en anders- of niet-gelovigen. 

Iedereen is welkom. Vanuit onze christelijke missie en visie staan respect en vertrouwen bij 

ons centraal in de begeleiding. Villa Kakelbont biedt: dagbesteding, weekend en naschoolse 

opvang voor kinderen en jong volwassenen met een beperking en/of een vorm van autisme. 

villakakelbontdalfsen@gmail.com of 

telefoonnummer: 0529-434641

http://www.villakakelbont-dalfsen.nl/

Zorg- en 

therapiecentrum 

Wittelte

In een landelijke omgeving op een voormalige boerderij biedt Zorg- en Therapie Centrum 

Wittelte (afgekort: Zorgcentrum Wittelte) behandeling, begeleiding, verblijf en 

dagactiviteiten aan voor cliënten die iets willen bereiken. Vanuit natuurlijke ritmes en de 

mogelijkheden van de cliënt streven wij naar het meedoen van de cliënt in de samenleving. 

De natuur en jaargetijden, dieren, tuin en boomgaard integreren we zoveel mogelijk in de 

begeleiding/ behandeling. Het eigen verhaal, het eigen ritme en de eigen benodigde tijd 

voor behandeling en de dagelijkse begeleiding zijn de uitgangspunten. Soms is er succes, 

soms is er tegenslag. Dit hoort bij het leven, hier gaan cliënten onder leiding van de 

begeleiders en behandelaren doorheen. Het Zorgcentrum heeft meerdere locaties om de 

cliënten zo goed mogelijk tegemoet te komen. Variërend van wonen in een groep met 24-

uurs zorg, of bijvoorbeeld zelfstandig (begeleid) wonen, tot alleen periodieke behandeling.

info@zorgcentrumwittelte.nl of 

telefoonnummer: 0521-599 440

http://zorgcentrumwittelte.nl/

Zorgspectrum Het 

Zand

Iedere cliënt is voor ons een uniek persoon met een eigen leefstijl en specifieke zorgvraag. 

Hiervoor werken wij met verschillende werkmilieus waar de behoefte van de cliënt centraal 

staat. Dit leefmilieu is afgestemd op cliënten die nog ‘in de wereld staan’, eigen keuzes 

kunnen maken en in relatief hoge mate nog zelfstandig kunnen functioneren. Wel is er 

sprake van – vnl. lichamelijke – beperkingen, die een continue beschikbaarheid van 

ondersteuning, begeleiding en/of zorg in de directe omgeving noodzakelijk maken. Dit 

wordt wel duidelijk aan de cliënt aangeboden, maar in principe kan aan hem/haar 

overgelaten worden om aan te geven waarvan hij/zij gebruik wenst te maken.

telefoonnummer: 038 – 468 76 00 www.hetzand.nl

http://www.villakakelbont-dalfsen.nl/
http://zorgcentrumwittelte.nl/#
http://www.hetzand.nl/


Zorggroep Raalte Zorggroep Raalte is een serviceorganisatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Wij 

ondersteunen Sallandse senioren bij goed leven in eigen regie. Dat begint bij ons met 

luisteren. Niet alleen met onze oren, maar vooral met ons hart. Door open te staan, de tijd 

te nemen en nieuwsgierig te zijn. Want luisteren is aandacht geven, vinden we. Zorggroep 

Raalte biedt: verzorging, woonbegeleiding, dagbesteding en logeeropvang. 

info@zorggroepraalte.nl of 

telefoonnummer: 088 6564000

http://zorggroepraalte.nl/

Zozijn Alle mensen zijn gelijkwaardig. Dat is het uitgangspunt voor Zozijn. We vinden dat iedereen 

moet kunnen deelnemen aan de samenleving. Het is onze opdracht om op professionele 

wijze bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen met een beperking. Zozijn biedt 

ambulante begeleiding, dagbesteding en werken, wonen en logeren, leren en ontwikkelen. 

Zozijn school: zelfredzaam thuis en op het werk. Diagnostiek en behandeling. 

info@zozijn.nl/wmo@zozijn.nl of 

telefoonnummer: 088-5753000

http://www.zozijn.nl/

http://zorggroepraalte.nl/
http://www.zozijn.nl/

