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Het eerste jaar van Groenhuysen WMO Bv zit erop. In  

dit jaarverslag kijken we terug op een inspirerende 

periode vol ontmoetingen, nieuwe initiatieven en volop  

verbinding. Onder het label “Zorgeloos Leven” bieden wij 

diensten die er voor zorgen dat mensen langer, prettiger 

en veiliger in hun eigen huis kunnen blijven wonen. 

Diensten die (grotendeels) vergoed worden vanuit de 

WMO of via subsidies vanuit de gemeenten.

Voor Zorgeloos Leven staat de oudere met zijn of haar 

netwerk in de eigen wijk of dorp centraal. Onze klanten 

houden grip op hun eigen leven en maken zelf keuzes. 

Onze diensten helpen dit mogelijk te maken. Met plezier  

en succes. De foto’s in dit jaarverslag getuigen daarvan.

Dagactiviteiten

Een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening zijn de 

dagactiviteiten (al dan niet in de vorm van dagbesteding). 

Hier hebben we aandacht voor het actief meedoen aan 

het gewone leven, op een manier die past bij de bezoekers 

en locatie, in een huiselijke omgeving. Afhankelijk van de 

behoefte van de klant stellen we bovendien een arrange- 

ment samen van diensten die het mogelijk maken dat 

iemand thuis kan blijven wonen. Zorgeloos Leven biedt 

niet alleen die diensten aan, maar zorgt er ook voor dat ze 

geleverd worden. Onze klanten worden ontzorgd!

Continu werken aan verbetering

Onze medewerkers waarborgen dat hun klanten altijd de 

regie houden. Zij worden hierbij geholpen door een groot 

aantal vrijwilligers. We stimuleren onze medewerkers 

én vrijwilligers zelfstandig te werken, zelf met ideeën te 

komen, verantwoordelijkheid te dragen en resultaatgericht 

te werken. We meten de tevredenheid van onze klanten 

door met hen in gesprek te gaan en zetten de inzichten die 

we krijgen om in verbeterpunten.

We zijn tevreden over ons eerste jaar. En u weet, een goed 

begin… Juist!

Janneke van den Eerenbeemt-Hoofs, directeur-bestuurder:

2016: een jaar van ontmoetingen, 
initiatieven en verbindingen 
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Zorgeloos Leven biedt op vier verschillende locaties 

dagbesteding aan, namelijk op Helios, De Buitenhof, 

De Rozemarijn (ook een Steunpunt) en De Bloementuin. 

Deze worden bezocht door bewoners van de centra 

voor Wonen & Zorg van Groenhuysen, maar ook door 

mensen uit de omringende wijk. Dagbesteding is 

bestemd voor mensen die zelfstandig wonen, maar 

overdag extra zorg of behandeling nodig hebben. 

Bij de meeste locaties is sprake van een harde vaste 

kern van bezoekers, die een of meer dagdelen gebruik 

maken van de dagactiviteiten. Het aanbod van activiteiten 

is afgestemd op de behoefte van de bezoekers. Waar 

mogelijk wordt samengewerkt met andere partijen, zoals 

scholen en middenstand in de buurt.

Een aantal klanten maakt gebruik van de intensieve dag-

besteding, waarbij extra aandacht is voor de mantelzorger. 

Mensen die van intensieve dagbesteding gebruik maken, zijn 

vaak dementerend en hebben 24 uur per dag toezicht nodig. 

Dagbesteding

Herkomst 
bezoekers WILLEMSTAD

FIJNAART

STAMPERSGAT
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KRUISLAND
LEPELSTRAAT
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2

2

3

OUDENBOSCH

ZEGGE

BOSSCHEN
HOOFD

HOEVEN

ETTEN
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10
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SPRUNDEL
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1
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Aantal cliënten per locatie
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De locaties van de dagbestedingen:

Als men zelfstandig woont kan men gebruik maken van 

een of meerdere dagdelen per week van de dagbesteding. 

Men kan hiervoor een indicatie aanvragen via de gemeente 

bij het WMO- loket. Tevens is er een particulier tarief voor 

deelname aan de dagbesteding. Hierdoor is men niet afhan-

kelijk of maar deels afhankelijk van een indicatie vanuit de 

gemeente. Het aanbod van de dagbesteding is als volgt:

Bloementuin - Roosendaal: kleinschalige locatie in 

De Bloemschevaert.

Helios - Roosendaal: oase van rust op de bovenste etage 

van De Brink, voornamelijk bezocht door mensen met 

dementie en niet aangeboren hersenletsel.

Buitenhof - Wouwse Plantage: zorgboerderij, bezocht door 

mensen met dementie.

Rozemarijn - Sint Willebrord: vlakbij De Heidestede, 

prachtige houtbewerkingsruimte en grote 

diversiteit aan workshops, vooral bezocht door 

hulpbehoevende mensen.



Mantelzorgsteunpunt

hulp, 
ondersteuning 

en ontspanning 



De mantelzorgsteunpunten in Roosendaal en Rucphen 

bieden een vrij toegankelijk en onafhankelijk aanbod 

aan activiteiten, op maat voor iedere mantelzorger die 

ondersteuning nodig heeft. 

Zo zorgen we er voor dat de mantelzorger zich gesteund, 

ontlast en krachtig voelt en op die manier zijn taak kan 

blijven uitvoeren. Het streven is om te voorkomen dat de 

mantelzorger overbelast raakt. De mantelzorgsteunpunten 

zorgen daarnaast voor het uitreiken van de Pluim, een door 

de gemeente vastgesteld geldbedrag voor mantelzorgers. 

De Pluim is in 2016 aangevuld met extra producten om uit 

te kiezen, vanuit Complimento. 

Mantelzorgspreekuur

Er is een wekelijks mantelzorgspreekuur op het hoofd- 

kantoor van Groenhuysen in Roosendaal. Ook sluit het 

mantelzorgsteunpunt aan bij het Zorgpunt in centrum voor 

Wonen & Zorg De Brink in Roosendaal. In Rucphen is er 

wekelijks spreekuur in het gezondheidscentrum. 

Mantelzorgcafé

Iedere maand organiseren we een mantelzorgcafé. We 

besteedden in 2016 onder andere aandacht aan financiële 

regelingen en GGZ-problematiek en zorgden er ook voor 

dat er ruimte was voor ontspanning, zoals met een work-

shop Pilates. 

Respijtzorg

In 2016 organiseerden we enkele respijtweekenden en 

-dagen, zodat de mantelzorger even op adem kan komen. 

Voorbeelden hiervan zijn een bbq bij het Hooihuis, de  

weekenden naar Terschelling en de dag van de mantel-

zorger in november.

Zorgt voor:

Ouder(s)

Partner

Kinderen

Anders

21

59

16

4

Herkomst:

          66% uit Roosendaal                                     34% uit Rucphen

In de leeftijd van:
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0
36% 
mannen

64% 
vrouwen

1007 geregistreerde mantelzorgers
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Bij het Zorgelooshuys, met vestigingen in kinderboerderij 

Minnebeek en wijkcentrum De Wieken in Roosendaal, 

kunnen mensen terecht die net te horen hebben gekregen 

dat zij lijden aan een vorm van dementie. Het Zorgelooshuys 

biedt hen een luisterend oor, praktische hulp en onder-

steuning en contact met anderen. In 2016 ontving Het 

Zorgelooshuys 356 bezoekers.

 Geheugenschakel

Informatie halen 
en brengen
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De Geheugenschakel organi- 

seerde in 2016 tien voorlich-

tingsavonden in centrum voor 

Wonen & Zorg Kerkakkers in 

Rucphen, waarbij het thema 

dementie centraal stond. 

Bezoekers van deze avonden 

gaan actief op zoek naar infor-

matie aan een van de tafels of 

gaan in gesprek met lotgenoten, 

professionals of vrijwilligers. 

Medewerkers Zorgeloos Leven
Aantal 

medewerkers

57

Gemiddelde 
omvang 
contract

0,54

Leerlingen MBO
niveau 4

15

Aantal 
vrijwilligers

150

Bijzondere 
herkomst mede-

werkers WVS

3

Samenwerking 
reclassering

7

Stagiaires
snuffel/maat-

schappelijk

55

Bijzondere 
herkomst mede-

werkers WNB

4
Cliënten GGZ, 

SDW en 
Amarant

3

FTE

33,61

Bijzondere 
herkomst mede-
werkers Wajong

1

Begeleiding 
inburgering

6

10 29
aantal

informatie
avonden

gemiddeld aantal
bezoekers 
per avond



Zorgeloos Leven heeft acht steunpunten, waar tal van 

activiteiten en cursussen worden georganiseerd. De 

steunpunten worden veelal bezocht door bewoners van 

de omliggende wijk. Mensen kunnen er vrij terecht voor 

een kop koffie, een praatje of een spelletje. Verschillende 

steunpunten bieden de mogelijkheid om een maaltijd te 

gebruiken, waar gretig gebruik van wordt gemaakt. 

Steunpunten

Het Steunpunt is een laagdrempelige voorziening voor 

ouderen. Belangrijk bij de Steunpunten is het eetpunt.

Klanten kunnen hier zonder indicatie gebruik van maken.

Op onderstaande locaties zijn er Steunpunten:

• De Schuitvaart - Rucphen (is tevens een dagbesteding)

• ‘t Bosschehuys - Bosschenhoofd

• Stampersgat - Stampersgat

• Saint Louis -Oudenbosch (is tevens een dagbesteding)

• De Mulder - Oudenbosch (is tevens een dagbesteding)

• Mariavaart - Zegge (is tevens een dagbesteding)

• St. Janshof - Sprundel (is tevens een dagbesteding)

• St. Antoniushof - Schijf (is tevens een dagbesteding)

 Steunpunten

Onder-
steuning op 
elk gebied
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Gemiddeld aantal bezoekers 
eetpunt (excl. dagbesteding)

Antoniushof

Mariavaart

Schuitvaart

Sint Janshof

17

13

10

15

Gemiddeld aantal 
activiteiten per maand

Antoniushof

Mariavaart

Schuitvaart

Sint Janshof

27

24

35

45

Gemiddeld aantal bezoekers 
per maand per activiteit

Antoniushof

Mariavaart

Schuitvaart

Sint Janshof

36

20

26

55

*

4432669318.309 743

148380700 20

Saint Louis De Mulder
Bosschen-

hoofd
Stampers-

gat

aantal 
bezoeken

aantal
individuele 
bezoekers

* inclusief 
  verkiezingen

Steunpunten Halderberge

Steunpunten Rucphen



Om het mogelijk te maken dat mensen prettig 

en veilig thuis kunnen (blijven) wonen, levert 

Zorgeloos Leven verschillende diensten, afge-

nomen van organisatie uit de regio. Klanten 

kunnen een pakket op maat samenstellen.

•Textielverzorging (Het Washuis)

•Vervoer (Taxi De Groen)

•Maaltijden aan huis (Foodconnect)

•Personenalarmering (Groenhuysen)

•Hulpmiddelen uitleen ( Medicura)

Diensten

Hulp 
op 

maat

8,87,87,8

9,07,47,7

8,38,38,0

8,87,28,3

7,55,47,6

8,49,08,1

7,36,86,4

9,09,27,3

Tevredenheids-
onderzoek

----- Interactie -----

---- Behandeling ----

-- Aanvullende Zorg --

------ Cliënten -----

------- Keuze -------

-- Eten & Bewegen --

-- Vrienden & Familie --

---- Medewerkers ----

Medewerkers
Vrijwilligers
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers



Inkomsten en uitgaven
Het financiële resultaat van 2016 was positief. Dit wordt benut om het aantal fte te verhogen en te investeren in de locaties.
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Overbrugging  H 230.986

WMO beschikking laag  H 82.249

WMO beschikking midden  H 1.363.674 

WMO beschikking hoog  H 570.919

Begeleiding  H 200.656 

Vervoer H 164.397

Particulier H 122.623

Subsidie H 569.100

Personeel

72%

Management

2%

Voeding

6%

Overige per-
soneelskosten

1%

Huishoudelijk 
personeel

1%

Hotelmatige 
kosten

1%

Algemene 
kosten

2%

Huisvestings
kosten

8%

Centraal
bureau

5%

Reserve

1%

Uitgaven

Inkomsten

De jaarrekening wordt openbaar gemaakt via KvK en is ook te vinden op onze website zorgeloosleven.nl

Medewerkers
Vrijwilligers
Cliënten en cliëntvertegenwoordigers



Postbus 1595

4700 BN Roosendaal

Nederland

088 - 557 48 89

info@zorgeloosleven.nl

www.zorgeloosleven.nl

Zorgeloos Leven is een initiatief 

van Groenhuysen WMO BV


