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De Westerkim is een christelijk woonzorgcentrum in Hoogeveen. In 

ons huis vormen wij samen de Westerkim familie. Dit betekent dat 

we vanuit naastenliefde om elkaar geven, aan elkaar denken en voor 

elkaar zorgen. 

Als u behoefte heeft aan contact met anderen of op zoek bent naar 

een zinvolle invulling van uw dagen, vindt u bij de Westerkim een 

fijne dagbesteding.

Wilt u meer informatie of wilt u een kijkje nemen bij 

de dagbesteding? U bent van harte welkom. Belt u dan  

met 0528 - 26 40 38 of mail naar info@westerkim.nl.

Welkom thuis

Welkom bij 
de Westerkim 
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Identiteit

Dagbesteding vanuit 
een christelijke visie

westerkim.nl



Wij geloven in de liefde van God. Vanuit deze 

liefde leven en werken wij en zien wij ieder 

mens als waardevol. Ongeacht afkomst, culturele 

achtergrond of overtuiging. Wij geloven dat 

iedereen recht heeft op liefde, aandacht en zorg.

U hoort erbij

Op de dagbesteding bent u 

verbonden met de groep deelnemers 

en medewerkers. U hoort erbij en 

doet er toe. Dit merkt u door het 

begrip, respect en het geduld dat de 

medewerkers u laten ervaren. U herkent 

op de dagbesteding de gewoonten en 

gebruiken van het christelijk geloof. 

U ontvangt liefdevolle aandacht en 

warmte van de medewerkers.

U bent samen

De dagbesteding in de Westerkim helpt u 

uw zelfredzaamheid te behouden. U komt 

in een gezellige ontmoetingsruimte waar 

we samen met u onderzoeken waar u 

behoefte aan heeft. U kunt samen met 

anderen koffie drinken en de maaltijden 

gebruiken, maar ook deelnemen aan 

activiteiten binnen de Westerkim. Wilt u 

liever een oude hobby oppakken of 

een e-book lezen? Op de dagbesteding 

sluiten wij aan bij uw mogelijkheden 

en interesses.
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Dagbesteding die bij u past

In woonzorgcentrum 
de Westerkim

Als oudere uit de regio kunt u gebruikmaken van de 

dagbesteding ‘het Raethuys’ en ‘het Schippershuys’  

in het gebouw van de Westerkim in Hoogeveen.  

Hier kunt u samen met enkele anderen een fijne dag 

beleven. Er zijn altijd begeleiders aanwezig en u wordt 

van huis gehaald en naar huis gebracht. Op de dagbe-

steding kunt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten 

of rustig iets voor u zelf doen. Elke dinsdag en donder-

dag kookt iemand met een Molukse achtergrond een 

Molukse maaltijd.

westerkim.nl



Diverse activiteiten

Op de dagbesteding in ons woonzorgcentrum bent u met een kleine groep ouderen die 

samen een fijne dag beleven.  

Er zijn altijd begeleiders aanwezig die u helpen bij de dagelijkse verzorging en voor uw 

eten en drinken zorgen. Ook stimuleren zij u met activiteiten zoals wandelen of geheu-

genspelletjes. U kunt deelnemen aan gezamenlijke activiteiten of rustig iets voor uzelf 

doen.
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Praktische zaken

Dit mag u van 
ons verwachten

Openingstijden

De dagbesteding in ons woonzorgcen-

trum is geopend van maandag t/m zater-

dag. Dagbesteding Bahtera is geopend op 

dinsdag en donderdag. Het aantal dagen 

dat u kunt komen, hangt af van de indica-

tie die u van de gemeente ontvangt.

Vervoer

Afhankelijk van uw indicatie en woon-

plaats halen wij u op van huis en brengen 

u ook weer thuis. Daarbij is naast de  

chauffeur ook altijd een begeleider  

aanwezig. Deze begeleider onderhoudt 

contact met u en uw partner of mantel- 

zorger en kent ook uw thuissituatie.
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Eten en drinken

Al uw eten en drinken gedurende de dag 

krijgt u van ons. Dit betekent dat u koffie, 

thee en frisdrank krijgt met natuurlijk een 

koekje of hapje erbij. Tussen de middag 

krijgt u een warme maaltijd. Op Bahtera 

kookt de vrijwilliger een moluks-indische 

maaltijd voor u.

Activiteiten

Wij maken samen met u een zorgplan. 

Daarin staat wat uw doel is op de  

dagbesteding. Ook schrijven wij uw 

levensverhaal op. Vanuit uw zorgplan en 

uw levensverhaal zoeken wij samen met 

u naar activiteiten die bij u passen.

Medicatie

Heeft u gedurende de dag medicatie  

nodig? Als u dat wilt, kunnen wij de  

medicatie voor u beheren en u  

herinneren om deze in te nemen.
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Belangenbehartiging

U staat er niet 
alleen voor

Bij de dagbesteding heeft u veel contact met de 

medewerkers en de vrijwilligers. Soms zijn er zaken 

waarover u graag met iemand van buiten wilt praten. 

Daarvoor heeft u verschillende mogelijkheden.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de gezamenlijke belangen van bewoners en cliënten van de Wes-

terkim. De cliëntenraad van de Westerkim bestaat uit vijf personen die zich nauw betrokken 

voelen bij de organisatie, de bewoners en cliënten.
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Cliëntvertrouwenspersoon

De cliëntvertrouwenspersoon biedt u een 

luisterend oor en helpt bij het oplossen 

van problemen in de vertrouwelijkse sfeer. 

Ook ondersteunt hij u als u een klacht wilt 

indienen.

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris behandelt een 

klacht van u of uw familie.
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Indicatie, eigen bijdrage en verzekeringen

Zo regelt u het

westerkim.nl



Dagbesteding aanvragen

U kunt dagbesteding aanvragen via de website van de gemeente Hoogeveen of via het 

WMO-loket. Is dit moeilijk voor u? Dan kunt u ons bellen en helpen wij u met de aanvraag. 

Een consulent van de gemeente komt binnen 6 tot 8 weken bij u thuis langs om te kijken 

wat u nodig heeft. Daarna ontvangt u een indicatie met een aantal dagen.

Wij ontvangen deze indicatie ook en nemen dan contact met u op om de 

administratieve zaken te regelen en uw vragen te beantwoorden. Daarna kunt u 

beginnen op de dagbesteding. In veel gevallen is het ook mogelijk om met een 

indicatie van de Wet langdurige zorg (Wlz) naar de dagbesteding te komen.

Eigen bijdrage

Als u een indicatie heeft voor dagbesteding vanuit de WMO, betaalt u een eigen 

bijdrage van € 19, - per maand aan het CAK. Bij een indicatie vanuit de Wlz betaalt u 

een inkomensafhankelijke bijdrage. Meer informatie hierover vindt u op de website 

van het CAK.

Bij de keuze voor dagbesteding, krijgt u te maken 

met administratieve zaken zoals de indicatie en de 

eigen bijdrage. Onze medewerkers kunnen u en uw 

familie ondersteunen om alle administratieve zaken 

te regelen.

13



Wilt u meer weten over de dagbesteding 

van de Westerkim. Bel ons gerust op 

0528 - 264 038. U bent van harte welkom!

Onze belofte

Wij beloven dat we elkaar horen, zien en kennen. Dat we oog en oor 

hebben voor elkaars levensverhaal. Als bewoners, cliënten, naasten, 

medewerkers en vrijwilligers gaan wij met elkaar om zoals wij met onze 

familie omgaan. Elke dag opnieuw zeggen we tegen elkaar: welkom in 

deze familie, welkom thuis in de Westerkim.

 



Neem gerust
contact met
ons op
A Griendtsveenweg 9 7901 EB Hoogeveen,
T 0528 - 264038 E info@westerkim.nl
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