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Ondersteuningsarrangementen in Almere

Soms lukt het niet meer om uw dagelijkse leven zo te organiseren zoals u gewend was. Dit kan
bijvoorbeeld gaan om het onderhouden van uw huishouden, het vinden van een zinvolle
dagbesteding of het aangaan van sociale contacten. In dat geval kan een ondersteuningsarrangement voor 
u uitkomst bieden. Onze ondersteuning is gericht op mensen met ondersteuningsvragen als gevolg van 
cognitieve achteruitgang of (een vermoeden van) psychogeriatrische problematiek (dementie).

Het ondersteuningsarrangement van Woonzorg Flevoland
Binnen het ondersteuningsarrangement van Woonzorg Flevoland geven wij vorm en inhoud aan uw
zorgvraag. Ons arrangement bestaat uit Huishoudelijke ondersteuning, Individuele begeleiding en
Dagbesteding. Het ondersteuningsarrangement wordt in samenspraak met u volledig afgestemd op uw 
behoeften.

Huishoudelijke hulp
Als het huishouden u te veel of te zwaar wordt, kunnen onze huishoudelijk medewerkers in Almere
een deel van deze werkzaamheden van u overnemen. Zij helpen u graag bij huishoudelijke taken
zoals stofzuigen, dweilen of het schoonmaken van uw sanitair.

Individuele begeleiding
Onze individuele begeleiders bieden ondersteuning op het gebied van uw welzijn en het organiseren
van praktische zaken in het dagelijks leven. U kunt hierbij denken aan het aangaan en onderhouden
van sociale contacten, het bijhouden van uw administratie en het ontlasten van de mantelzorger. Daarbij 
is ons uitgangspunt dat u zo zelfstandig mogelijk kunt blijven wonen en leven en wij hierbij indien nodig de 
mantelzorg kunnen ontlasten.

Dagbesteding
Heeft u behoefte aan sociale contacten of wilt u deelnemen aan activiteiten? Dan begeleiden wij u
graag in verschillende vormen van dagbesteding in Almere. De dagbesteding biedt u een prettige
invulling van de dag. Het is een mooie manier om met andere mensen in contact te komen en samen
deel te nemen aan verschillende activiteiten. Wij verzorgen de dagbesteding vanuit verschillende locaties in 
Almere, zoals vanuit de Reedewaard en Almere Jungle.

Dementiezorg
Bij onze dagbesteding en individuele begeleiding maken wij gebruik van de specialistische kennis van
de Casemanagers dementie. Zij dragen optimaal bij aan het welbevinden van u en uw naaste. Dit doen 
zij door middel van belevingsgericht werken en hierbij passende zorg. Daarnaast verzorgt onze specialist 
Ouderengeneeskunde wekelijks een spreekuur voor kwetsbare ouderen.
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Hoe kom ik in aanmerking voor een 
ondersteuningsarrangement van 
Woonzorg Flevoland?
Wanneer u in toenemende mate moeite 
ondervindt bij het organiseren van uw 
dagelijkse routine kunt u terecht bij het 
wijkteam. Het wijkteam is er voor u 
wanneer u vragen of problemen heeft 
waar u zelf niet uit komt. De wijkwerkers 
van het wijkteam vertegenwoordigen 
diverse zorg- en welzijnsorganisaties in 
de wijk. In gesprek met het wijkteam wordt er met u gekeken waar u ondersteuning bij kunt gebruiken. Wat 
is uw ondersteuningsvraag? Waar redt u het niet meer alleen? De participatie adviseur bespreekt met u 
wie u kan ondersteunen en wat u zelf kunt doen. Heeft u professionele ondersteuning nodig, dan helpt de 
participatie adviseur u om met ons in contact te komen. Met één van onze Casemanagers maakt u duidelijke 
afspraken over welke ondersteuning u krijgt, hoeveel en wanneer. 
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Woonzorg Flevoland, 
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Wat is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)?
Ten gevolge van een psychische, verstandelijke of lichamelijke 
beperking kunnen mensen moeite hebben met het zelfstandig 
functioneren in de thuissituatie. De Wet maatschappelijke 
ondersteuning is er om mensen te stimuleren zelfstandig deel te 
nemen aan de samenleving. In het kader van deze wet kan men 
een beroep doen op ondersteuning bij het zelfstandig wonen. 
Iedere gemeente bepaalt zelf de uitvoering van deze wet.

Meer informatie?


