
 

 
 

 Samen het verschil 
  
 

Ambulante cliënten en cliënten vanuit de beschermde 

woonvorm met een Wmo-beschikking Dagbesteding of 

WLZ-indicatie kunnen binnen het MFC Alblasserdam 

deelnemen aan activiteiten georganiseerd door Yulius.  

Binnen dit kader is er bij Beschermd Wonen 

Alblasserdam een activiteitenprogramma opgesteld. 

 

OVER HET PROJECT 

Het project ‘Doe Mee’ is voor cliënten voor wie het, door 

omstandigheden, zeer wenselijk is activiteiten dicht bij hun 

woonomgeving te hebben of behoefte hebben aan 

belevingsgerichte dagbesteding.  

 

“Doe Mee” is het dagbestedingsaanbod specifiek voor de  

groep mensen die grote moeite ervaart deel te nemen aan 

reguliere activiteiten en/of het kunnen onderhouden van 

sociale contacten. De activiteiten worden op vaste 

momenten in de week aangeboden en begeleid.  

 

Het programma van ‘Doe Mee’ is gericht op een balans 

tussen inspanning en ontspanning en is waar mogelijk 

flexibel om op de groepssamenstelling in te spelen. Primair 

heeft het programma als doel haar deelnemers afleiding te 

bieden, om te leren gaan met beperkingen en het stabiel 

houden van het ziektebeeld. Door deelname wordt sociaal 

isolement voorkomen en de leefwereld vergroot. Er is ruimte 

voor een praatje en sociale interactie en deelnemers 

worden uitgedaagd het beste uit zichzelf te halen.    

 

Deelnemers kunnen aansluiten bij het gevarieerde aanbod 

van ‘Doe Mee’ zoals helpen de buurt schoon te maken met 

de zwerfvuilkar, gezamenlijk iets lekkers klaar te maken 

(gezonde lunch) met een groep gaan wandelen of fietsen en 

foto’s te maken in de omgeving, creatief te zijn met tekenen, 

schilderen, werkstukjes maken, spelletjes doen of 

deelnemen aan de kookclub. Het is ook mogelijk om geheel 

of gedeeltelijk dagbesteding af te nemen bij werkvisie 

binnen de locatie in de keuken, restaurant, stroopwafels 

bakken, inpakwerkzaamheden of in de groenvoorziening en 

het moestuintje. 

 

OVER DE LOCATIE 

De activiteiten vinden plaats in of rondom Het MFC 

Maasplein (tenzij anders wordt aangegeven). De 

verzamelplek is “De Welkom”, een multifunctioneel 

ingerichte ruimte. In de hal van het MFC zijn toiletten 

aanwezig. Het gebouw is rolstoeltoegankelijk. Roken is 

alleen toegestaan op de daarvoor aangewezen plaatsen. 

 

ZIN OM LANGS TE KOMEN? 

Cliënten kunnen zich aanmelden via hun persoonlijk 

begeleider van Wijkgerichte Zorg (BW of Ambulant) of bij 

één van de begeleiders Dagbesteding. Een indicatie Wlz of 

Wmo-Dagbesteding is vereist.  

 

 

BW Alblasserdam 
MFC Maasplein 

DAGBESTEDING 

'DOE MEE' 

KENNISMAKEN OF MEER INFORMATIE? 

Kennismaken kan altijd en is vrijblijvend.  

Informatie via 088-4056270 of 0643363690 

 

ADRES: 

Beschermd wonen Alblasserdam 

Maasplein 30  

2953 CH Alblasserdam 

Telefoonnummer: 088-4056270 
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