
Locatieprofiel dagbesteding

Lavendel
Locatie Rozenstraat, Barneveld

Lavendel in het kort
De ene keer heb je behoefte aan beleving, de andere keer doe je graag  
arbeidsmatig werk. Dat kan op de groep Lavendel. Je doet hier van alles: van 
soep maken tot wandelen. En van activiteiten zoals muziektherapie tot  
bewegen met de bewegingsagoog. 

Op groep Lavendel is ruimte voor de ouder wordende  deelnemer.
Er is sprake van zorg op maat, een individueel begeleidingsplan waarbij  
rekening gehouden wordt met de individuele behoefte van de cliënt, met 
respect voor zijn of haar eigenheid. Er wordt een evenwicht gezocht tussen  
de behoefte aan rust en het in stand houden van vaardigheden en beweging.

Activiteiten/werkzaamheden
Het uitgangspunt op Lavendel is dat elke dag een groepsactiviteit wordt  
aangeboden aan de deelnemer. Daarnaast heeft ieder deelnemer zijn eigen 
individueel programma. 

Het individueel programma van de deelnemer is sterk afhankelijk van  
interesse, wensen en mogelijkheden. Er wordt arbeidsmatig werk  
aangeboden op de groep zoals verschillend werk voor bedrijven.

Daarnaast zijn er ook deelnemers die baat hebben bij een rustmoment om 
inspanning en ontspanning in balans te houden. Er is tijd voor een bakkie 
koffie en een praatje. 



Bijzonderheden
• Met behulp van een vrijwilliger bieden we activiteiten aan zoals 

wandelen, fi etsen op de tandem en tuinwerkzaamheden.
• Iedere week krijgen we muziektherapie van onze muziektherapeut.
• Iedere week bewegen we met onze bewegingsagoog. Bewegen speciaal 

voor de ouder wordende cliënt op een leuke manier met een tempo wat 
passend is bij de cliënt. 

• We hebben een moestuin die we bijhouden en waarvan we zelf groente 
oogsten. 

• We doen ook taken zoals koffi e en theezetten, schoonmaakwerk en de 
was.

Cliëntprofi el
Lavendel biedt dagbesteding aan cliënten met een wisselende zorgvraag dus 
belevingsgerichte activering en arbeidsmatig werk. Door sommige 
cliënten wordt eveneens enige achteruitgang ervaren op fysiek en psychisch 
ontwikkelingsgebied.  

Anderen hebben ontwikkelingsmogelijkheden die het beste tot uiting komen 
in een rustige en voorspelbare omgeving. De volgende doelen staan centraal: 
(verhogen) welbevinden, zinvolle activering, balans in ontspanning en 
inspanning, zelfredzaamheid in stand houden.

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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