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Wat is er te doen en voor wie
Dagbesteding op ’t Akcent
Dagelijks bieden wij dagactiviteiten aan voor volwassenen met een Niet Aangeboren 
Hersenletsel, volwassenen met een psychiatrische achtergrond en volwassenen met een 
psychogeriatrische achtergrond. Het programma is afwisselend en wordt regelmatig 
aangepast aan de wensen en behoeften van de klant. Deze dagactiviteiten worden 
geboden in een passende ruimte aangepast aan de klant. 

“Doordat wij een nauwe samenwerking hebben met de verschillende disciplines in het 
naastgelegen verpleeghuis, is het mogelijk om onze klanten therapeutische activiteiten 
aan te bieden”

De activiteiten die wij bieden richten zich op de volgende onderdelen:
• Therapeutische en bewegingsactiviteiten
• Huiskamer activiteiten op ’t Akcent
• Afdelingsgebonden activiteiten
• Creatieve activiteiten
• Ontspanningsactiviteiten

Het programma is afwisselend omdat we het regelmatig aanpassen aan de wensen en 
behoeften van de klant. Schilderen, bakken, yoga, houtbewerking, kaarsen maken, 
muziek luisteren en samen de krant lezen zijn zulke activiteiten. 
In recreatiezaal De Halte maken we tijd en ruimte voor onder andere concerten, 
spelletjes, rolstoeldansen en filmavonden.

Vrijwilligers
De vrijwilligers zijn voor Careyn ‘t Akcent een 
onmisbare schakel door hun waardevolle rol in de zorg 
en het welzijn van onze bezoekers. Dit kan zowel in 
groepsverband als op individuele basis. We maken 
gebruik van de inzet van vrijwilligers waar mogelijk en 
deskundigheid waar nodig.

Speerpunten

Klantgericht
Op basis van de indicatie of eigen bijdrage wordt een 
activiteitenprogramma geboden aan de hand   
van de wensen en de mogelijkheden van de klant.

Kwaliteit
Activiteiten worden begeleid of gecoördineerd door 
deskundige medewerkers, ondersteund door goed 
geïnformeerde of geschoolde vrijwilligers en leerlingen.

Flexibiliteit
Het activiteitenprogramma is afwisselend en wordt regelmatig 
aangepast aan de wensen en behoeften van de klant. Het 
programma is verdeeld over alle dagen van de week en 
activiteiten vinden plaats in de ochtend, middag en avond.

Samenwerking
Als activiteitencentrum werken we intensief samen met 
collega’s binnen Careyn en andere zorgaanbieders ten behoeve 
van de klant. Denkt u hierbij aan Ketenzorg Dementie,  
Ketenzorg CVA, Alzheimer Nederland, Parkinsonnet, vrijwil-
ligers organisaties, ouderenbonden, kerken en het rode kruis.

Visie
Door dagactiviteiten aan te bieden voor een brede doelgroep 
kunnen we een breed activiteitenaanbod realiseren. De 
wensen en behoeften van de klant bepalen de invulling van 
het activiteitenprogramma.


