
Locatieprofiel dagbesteding

Duinroos
Locatie Rozenstraat, Barneveld

Duinroos in het kort
Duinroos zit in het hoofdgebouw van de Rozelaar aan de Rozenstraat. 

Duinroos is een groep waarin acht cliënten dagbesteding volgen. De leeftijd 
varieert tussen de 20 en 58 jaar oud. Cliënten op Duinroos hebben allemaal 
in meer of mindere mate nabijheid nodig en genieten van belevingsgerichte 
activiteiten. 

Bij ons is structuur, veiligheid, rust en continuïteit erg belangrijk.
De begeleiders zijn geschoold in de methodiek Triple-c, ook zijn we bevoegd 
en bekwaam voor een aantal medische handelingen. De begeleiding biedt 
ook lichamelijke verzorging of intensieve gedragsregulering.

Activiteiten/werkzaamheden
Op Duinroos bieden wij activiteiten aan die aansluiten bij de behoefte van de 
cliënt. Arbeidsmatig, educatief, een groepsactiviteit of een heerlijke  
ontspanningsactiviteit, jouw dagprogramma wordt dus in grote lijnen op  
jou afgestemd.  

Wij op Duinroos gaan graag naar buiten om te wandelen of te fietsen.  
Daarnaast gaan wij zwemmen en sporten wij in de gymzaal onder leiding van 
een bewegingsagoog. Verder koken en knutselen we graag en spelen wij een 
spelletje of maken een puzzel.



Bijzonderheden
• Onze groep is rolstoel toegankelijk, wij beschikken in ons team over een 

badbrancard, po-stoel, til lift etc. 

• Op Duinroos bieden wij veel nabijheid als dat nodig is en nemen wij af-
stand als dat kan. We werken met twee tot drie begeleiders per dag.

Cliëntprofi el
Wij bieden je begeleiding waarbij we samen toewerken naar een gevoel van 
veiligheid, voorspelbaarheid en vertrouwen. Van daaruit werken we met jou 
aan meer zelfstandigheid en persoonlijke ontwikkeling.  

Één begeleider helpt jou de hele dag, maakt met jou de afspraken en als er 
medische handelingen nodig zijn verricht deze begeleider dat ook bij jou.

Wij kunnen op deze groep intensieve lichamelijke verzorging bieden of 
intensieve gedragsregulering. De zorgindicatie ligt bij ons tussen VG vijf en 
zeven.

Meer informatie?
Neem dan contact op met ons CliëntAdviesPunt via 0342-413334 of via mail 
cap@rozelaar.nl. Contactpersoon is zorgbemiddelaar Mieke van Hoorn.
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