DE SERVICE PLUS DIENSTEN VAN DE WIJNGAERD

AANGENAAM !
Zelfstandig thuis wonen : prima!
De overheid stimuleert dat ouderen langer thuis moeten kunnen blijven wonen, ook
als daar extra zorg of ondersteuning voor nodig is. Het is nu eenmaal fijn, dat iemand
zo lang mogelijk de eigen regie behoudt over de eigen leefomgeving en dagindeling.
Als alles goed gaat, dan kan dit zonder hulp van buitenaf samen met een netwerk
van familie samen mett vrienden en vrijwilligers worden volgehouden, maar er komt
een moment dat de ondersteuningsvraag te veel wordt voor de oudere en het
netwerk. Het gaat immers vaak wel om dagelijkse ondersteuning op vaste tijdstippen
en niet om af en toe.

Maar wat als hett niet (meer) lukt ?
Als het niet (meer) luktt om alles zelf te doen dan is de vaak de eerste stap om
professionele ondersteuning vanuit de WMO/gemeente in de vorm van Hulp bij
Huishouding of Dagbesteding aan te vragen.
Als er sprake is van een zorgvraag dan
dan wordt die meestal via de huisarts
aangevraagd en na een eventuele indicatieprocedure ingezet.
Voordat
oordat professionele hulp wordt aangevraagd is er ook vaak al sprake van een
behoefte aan extra ondersteuning. Soms tijdelijk, als het netwerk het even niet kan,
of voor langere duur als dit beter uitkomt. Ook als professionele hulp reeds is ingezet,
is soms aanvulling hierop gewenst. Er zijn ook diensten, die nu eenmaal niet in deze
professionele hulp geregeld zijn. Wat dacht u van extra hulp bij huishouding als de
toegewezen uren door de gemeente niet toereikend zijn? Wat dacht u van veilige
begeleiding van huis naar activiteiten?

Dan is er de Service Plus Dienst !
Juist voor die situaties en nog veel meer heeft de Wijngaerd de beschikking over de
Service Plus
lus Dienst met een uitgebreid pakket aan produkten en diensten.
Deze zijn voor u overzichtelijk samengebracht in onze menukaart. U kunt hieruit een
keuze maken uit die dingen die uw leven gemakkelijker maken. Zo wordt
ondersteuning op maat geregeld. Neem contact
contact op met onze cliëntenservice en de
Service Plus
lus dienst regelt de rest.
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WELKE PRODUKTEN EN DIENSTEN ZIJN ER ALLEMAAL ?
De Service Plus produkten en diensten zijn overzichtelijk weerge
weergegeven in onze
menukaart. Er zijn een aantal categoriëen waar u vrij uit kunt kiezen. De prijzen die
genoemd zijn, zijn eigen bijdragen. Als u besluit om Service Plus produkten en
diensten af te nemen, dan stellen wij een servicecontract op, dat maandelijks aan u
wordt gefactureerd. Zo weet u wat u krijgt en wat
wa dit kost.

WIE REGELT DIT VOOR U ?
DE CLIENTENSERVICE
Neem contact op via 0162-241202
0162
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DE SERVICE PLUS MENUKAART
ALLES WAT HET LEVEN GEMAKKELIJKER MAAKT
RUBRIEK ETEN EN DRINKEN
Samen eten en drinken is veel gezelliger en gezonder dan alleen. Wij stimuleren u
om gebruik te maken van de maaltijdservice in onze gezellige Brasserie ’t
Molenpleintje. Ook als zelf koken niet meer gaat is dit een fijne oplossing. Iedere
I
maand een speciale avond met een themadiner! Wij beschikken ook over een eigen
kookstudio. Leuk voor familieactiviteiten!
HORECA

Warme maaltijd in restaurant (3 gangen)
Warme maaltijd in restaurant (4 gangen)
Warme maaltijd thuis bezorgd (3 gangen)
Ontbijt in restaurant
Ontbijt thuis bezorgd
Luxe Broodmaaltijd thuis bezorgd (incl.luxe broodjes/warme
snacks/salades)
Themadiner (maandelijks)
Specials (o.a. Verjaardagsdiner / High Tea / Koffietafel / Familielunch)
Kookstudio
Vergader- en Partyservice (in restaurant of thuis)
Losse verkoop eten en drinken

€ 9,9,
€ 12,50
€ 12,1
€ 4,4,
€ 6,50
€ 8,8,
maandprijs
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijs op aanvraag
Prijslijst restaurant

RUBRIEK ACTIVITEITEN EN VERENGINGEN
Actief blijven en sociale contacten onderhouden is van groot belang voor het behoud
van vitaliteit. Er is een keuze uit een groot aanbod aan activiteiten. Dit kan per
activiteit of in verenigingsverband met fijne begeleiding.
ACTIVITEITEN

Bewegen voor ouderen 10 lessen
Biljarten
Sjoelen / incl. 1 x koffie-thee
Schilderen (per deelname / inc. materialen/incl. 1 x koffie-thee)
koffie
Handwerken (per deelname / incl. materialen /incl. 1 x koffie-thee)
koffie
Bingo (per deelname / incl. materialen /incl. 1 x koffie-thee)
koffie
Zangkoor Vrije Vogels (per deelname)
Kaarten / incl. 1 x koffie-thee
Spel Geluksbord (per deelname / incl. 1 x koffie-thee)
koffie
Speciale activiteiten (zie activiteitenprogramma/affiches)
Bibliotheek (max 16 stuks o.a. groot-letterboeken
groot
/ luisterboeken)
Biljartvereniging

€ 30,30,
bilj
biljartklok
€ 10,60 / maand
€ 3,3, / per deelname
€ 4,4, per deelname
€ 2,2,
€ 5,5,
€ 9,00 / maand
€ 2,50 per deelname
€ 10,20 / maand
€ 2,50 per deelname
€ 2,50
Prijs per activiteit
Zie affiche
€ 2,50 / mnd
€ 2,50/mnd
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RUBRIEK EXTRA ZORGDIENSTEN
U ontvangt zorg op basis van een zorgindicatie of u ontvangt (nog) geen zorg en
vindt het wel een veilig gevoel als u direct een professional kunt bereiken. Dan kunt u
kiezen voor een abonnement op personenalarmering op een zorgoproepsysteem
(eventueel met een halszender). Als het niet altijd om zorg gaat dan is direct
zichtcontact met familie of zorgprofessional ook heel fijn. Hiervoor hebben wij een
gemakkelijk en gebruiksvriendelijke oplossing met beeldbellen.
De transferdienst zorgt onder andere voor veilige begeleiding van en naar uw woning
voor maaltijden of deelname aan activiteiten.
Als u, naast de toewijzing van zorguren op basis van uw zorgindicatie, (tijdelijk)
behoefte hebt aan meer verzorging of verpleging, dan kunt u aanvullende zorgtijd
inkopen.
pen. Als de zorgvraag structureel verhoogd moet worden, dan zal een
herindicatie worden ingezet.
ZORGDIENSTEN

Transfer / begeleiding (haal- en breng service intern/extern) per 10 MIN
Personenalarmering (zorgoproepinstallatie)
Beeldbellen (met eigen tablet / mob tel)
Hoog- Laagbed + matras
Extra zorg (verzorging/verpleging boven indicatie) per uur

€ 3,3,
€ 13,60
1
/ maand
€ 12,50 / maand
Huur tablet mogelijk
€ 6,10 / maand
Tarief PV / VP

RUBRIEK OVERIGE DIENSTEN
Sommige diensten zijn gewoon heel gemakkelijk om snel over te kunnen beschikken.
Als de toewijzing voor Hulp in de Huishouding wat krap bemeten is dan kan ook extra
hulp worden ingekocht.
DIENSTEN

Wasgoedverzorging
Wassen

€ 5,5,
Per wasbeurt incl
wasmiddel

Was drogen
Kleding stomen
Vervoer
Hulp bij Huishouding (extra uren boven WMO-indicatie)
WMO
Kapsalon

€ 0,50 Was droger
Op aanvraag

Pedicure
Copiëerservice (per blad)
Huismeesterservice / klussendienst

€ 26,15
2
/ uur
Prijslijst Kapsalon
Claudia
Prijslijst pedicure
Zwart/wit €0,10
Kleur € 0,20
Prijs op aanvraag
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RUBRIEK ZAALHUUR EN VERGADERSERVICE
De Wijngaerd beschikt over moderne, toegankelijke en flexibel in te richten zalen
waarin allerlei bijeenkomsten voor verenigingen, vergaderingen of in familieverband
mogelijk zijn. Centraal gelegen en voorzien van een uitstekende catering en
verzorging.
ZAALHUUR

Grote Zaal (max personen)

€ 35,35, / uur
€ 75,75, / dagdeel
€ 25,25, / uur
€ 55,55, / dagdeel
€ 15,15, / uur
€ 35,35, / dagdeel
Prijs op aanvraag

Kleine Zaal (max personen)
Vergaderruimte (max personen)
Keukenstudio

RUBRIEK UITVAARTBEGELEIDING
De Wijngaerd biedt in geval van overlijden de mogelijkheid om gepast afscheid te
nemen. Wij beschikken over een aantal hiervoor sfeervol ingerichte ruimten, zoals
een rouwkamer, een stilteruimte en een stiltetuin. De Wijngaerd
ijngaerd werkt samen met de
organisatie Zinthiek.
ZAALHUUR

Avondwake – Afscheidsdienst – begeleiding

Prijsopgave door
Zinthiek

RUBRIEK EXTRA WLZ VOORZIENINGEN INTRAMURAAL WONEN
Informatie over minimum voorzieningen in een WLZ-instelling
WLZ instelling kunt u vinden op de
website van Zorginstituut Nederland.
(https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf
https://www.zorginstituutnederland.nl/Verzekerde+zorg/v/verblijf-in--een-instellingwlz).. In deze rubriek vindt u het overzicht hoe de Wijngaerd invulling geeft
gee aan de
uitvoering van deze regelgeving.
OVERZICHT WLZ EXTRA VOORZIENINGEN DE WIJNGAERD

TV Basispakket / Televisie op Maat Basispakket: Standaardpakket met 39
zenders analoog en digitaal
TV ophangbeugel incl. montage
TV-Digitaal pakket (digitale TV met 54 zenders)
TV toestel (digitale LED TV van LG 32 inch)
Telefoon (abonnementskosten)
Telefoon (toestelkosten)

Koelkast (na beoordeling zorgteam)

€ 10,- / maand
€26,50
Beschikbaar v.a.
01 april
€ 10,-/maand
€ 9,-/maand
Afrekening per
klik/tijdseenheid
Tarief volgt
€7,50 / maand
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WILT U GEBRUIK MAKEN VAN ÉÉN VAN DEZE PRODUKTEN OF
DIENSTEN NEEM CONTACT OP MET ONZE CLIËNTENSERVICE OF
DE SERVICE PLUS DIENST.
WIJ MAKEN DAN MET U EEN AFSPRAAK.
AFSPRAAK
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