
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.
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Onze gezellige en bedrijvige Wasserette is onderdeel van het Werk- en activiteitencentrum
Aksent aan de Bachlaan in Barendrecht. Hier werken cliënten met een ernstige, matige of lichte
verstandelijke beperking. Zij zijn gebaat bij een gestructureerde en overzichtelijke
dagbesteding. Er is afwisseling tussen inspannende en ontspannende activiteiten. De
Wasserette kenmerkt zich door afgeronde activiteiten, regelmatige herhaling van instructies en
begeleiding in de nabijheid. Zo kunnen cliënten zich ontwikkelen om zelfstandig taken uit te
voeren wat voldoening en zelfvertouwen geeft.
 
 

Wat bieden wij?
Al vele jaren verzorgt de Wasserette de was en de strijk voor interne en externe klanten. We starten de
dag met een werkoverleg. Cliënten kiezen zelf welke taak zij willen doen. Zij hebben een eigen
dagprogramma dat wordt ondersteund door picto’s. Elke cliënt werkt volgens een persoonlijk plan aan
een of meerdere doelen. Onze begeleiding is nabij en geeft structuur en individuele aandacht. Het
perspectief is gericht op het behouden en/of ontwikkelen van vaardigheden.
 
 

Merve: ''Ik vind het leuk om met mijn collega’s in de wasserette te werken. Ik werk met de
wasmachines en drogers. Ook strijk ik de was voor de klanten.
 
 
Onze begeleiders stimuleren en motiveren cliënten om zoveel mogelijk taken zelfstandig uit te voeren.
Cliënten nemen deel aan verschillende activiteiten zoals het bedienen van de wasmachines en drogers,
sorteren, mangelen, ophangen, strijken en vouwen van wasgoed. Aan het eind van de dag is de was
klaar. Dagelijks halen en brengen cliënten de was met een bolderkar of bakfiets door heel Barendrecht.
 
 
 
 





 

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Onze dagbesteding
wordt geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
• WMO
• WLZ
• Forensische Zorg
• Jeugdzorg
• PGB
 
 

Werktijden
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur.
 
 

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bieden
wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen
wij vanuit onze kernwaarden:

De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie: Denny Barends, cliënt dagbesteding 'Kunstexpress' van Humanitas DMH.
 
 

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over de Wasserette en onze andere vormen van
dagbesteding en dienstverlening. Kijk op onze website of neem direct contact op
met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via ons servicepunt in Barendrecht:
Telefoon: 0180 - 62 40 95
E-mail: receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl
Website: www.humanitas-dmh.nl

www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding
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