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VOORWOORD 

 

Dagactiviteiten centrum Eemland is opgericht door  een team van gemotiveerde deskundige mensen die 

bijdragen willen  leveren aan de nieuwe participatie wetgeving en zich willen inzetten om de kwaliteit van de 

zorg te waarborgen. 

Het algemeen belang is een term uit de politiek en de politieke filosofie, en duidt op datgene dat voor het 

welzijn van het volk in het algemeen nuttig, gewenst of nodig is. Het team van Dagactiviteiten centrum 

Eemland ziet zorg dragen  voor mensen die deelnemen aan een dagcentrum om deel uit te kunnen maken van 

de maatschappij als zeer gewenst. Mensen ondersteunen in tijden dat ze het alleen niet kunnen om ze 

daarmee op weg te helpen naar een baan, opleiding of ze uit een sociaal isolement halen zien wij zowel nodig 

als nuttig.  

                                                                                                        

MEERWAARDE 

 

Iedereen heeft talenten en daarmee iets te bieden aan een ander Voor onze cliënten/deelnemers is het doen 

van nuttige activiteiten, deelnemen aan de maatschappij, opbouwen van zelfvertrouwen, maar ook het kunnen 

delen van zorgen, frustraties en problemen, van ongekend belang om zich staande te kunnen houden. Het bied 

deelnemers de gelegenheid hun plek in de maatschappij terug te vinden. Dagactiviteiten centrum Eemland 

onderscheid zich door met meerdere doelgroepen en leeftijden te combineren en mensen zelf te laten 

bijdragen in de zorg voor hun medemens. De interactie met mensen van  een andere leeftijd en zorgvraag 

resulteert in onderling respect en empathie. De jongere helpt de oudere, en de oudere deelt zijn/haar kennis 

en levenservaring en kan zo vaak een jongere inzicht verschaffen in de eigen situatie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Participatiewet. Eén wet die als doel heeft om zoveel    

mogelijk  mensen zo goed mogelijk te laten participeren in de 

samenleving.    

                            

                                 Samen zorgen voor elkaar! 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Politiek
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BEDRIJFSGEGEVENS 

 

 

 

Bedrijfsnaam: Stichting Dagactiviteiten Centrum Eemland  

Adres: Dalplein 2  

Post adres: postbus 2517 3800 GB Amersfoort 

Postcode en woonplaats:3762BP Soest 

Telefoonnummer (035)8879966 

E-mail: info@dac-eemland.nl 

Website:www.dac-eemland.nl 

Oprichtdatum: 12-02-2015 

KvK nummer: 62655418 
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BESTUUR/RAAD VAN TOEZICHT 

 

Dagactiviteiten centrum Eemland wordt bestuurd door een Raad van Bestuur.  De Raad van Toezicht houdt 

toezicht op het besturen door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Dagactiviteiten 

centrum Eemland. In dit kader houdt de Raad toezicht op: 

 strategie en risico's verbonden aan de activiteiten van de organisatie; 

 realisatie van de doelstellingen; 

 opzet  en werking interne risicobeheersing en controlesystemen; 

 financiële verslaglegging; 

 naleving van de wet en regelgeving. 

De leden van de raad van Bestuur en de raad van Toezicht zetten zich in voor de stichting op vrijwillige basis en 

ontvangen hiervoor geen vergoeding. 

 

ORGANOGRAM 
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ADMINISTRATIE 

 

De administratie wordt door een administratief medewerker van de stichting gedaan. Facturering, 

correspondentie, bijhouden cliënten dossiers, opstellen overeenkomsten etc. Het boekhouddeel en 

salarisadministratie word uitbesteed aan een accountant. De stichting werkt met een softwareprogramma voor 

kleinschalige zorgorganisaties. 

 

 

 

PERSONEEL 

 

Dagactiviteiten centrum Eemland gaat een beleid voeren waarbij voorop staat dat je met weinig middelen 

goede zorg kan verlenen. Het vaste team aan medewerkers zal daarom klein blijven en ondersteund gaan 

worden door zzpers, vrijwilligers en langdurige werkelozen. 

Zowel vaste medewerkers als stagiaires worden ingewerkt volgens een uitgebreid introductie- en 

inwerkprogramma. Verdere communicatie / afstemming gebeurt door dagelijkse overdracht en/of 

werkbesprekingen. Dagelijks wordt er door begeleiders gerapporteerd in de cliënten dossiers 

Dagactiviteiten centrum Eemland richt zich voor de arbeidsvoorwaarden op de CAO Welzijn en 

Maatschappelijke Dienstverlening.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Wat wij doen, is slechts een druppel in de oceaan. Maar als we 

het niet deden,   zou de oceaan kleiner zijn vanwege deze 

ontbrekende druppel” 

 Moeder Teresa - haar leven en werk in woord en beeld Utrecht: Servire, 1997  
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  DOELSTELLING  

Dag activiteiten centrum Eemland heeft als doel het bieden van activiteiten met ruimte voor individualiteit, 

reactivering, resocialiseren en re-integratie onder deskundige, betrokken begeleiding. 

 

MISSIE EN VISIE 

Onze missie  ligt in het bevorderen van maatschappelijke participatie, sociale activering en re-integratie: 

Mensen weer actief  laten deelnemen aan het maatschappelijke leven door hen te activeren richting o.a. 

leer/werktrajecten, vrijwilligerswerk, en creatieve activiteiten. Hierdoor krijgt men het gevoel er weer bij te 

horen en te participeren in en bijdragen aan de maatschappij. 

Dac-Eemland wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de deelnemers. De 

kleinschaligheid bied de mogelijkheid om  flexibel en innovatief in te spelen op de individuele zorgvraag en 

mogelijkheden van de deelnemers. 

Door het bieden van een veilige, stimulerende omgeving structuur , uitdaging d.m.v. diverse projecten en 

activiteiten en participatie in een gemengde groep qua leeftijd, achtergrond en problematiek voelen de 

deelnemers zich snel op hun gemak en hersteld hun gevoel van eigenwaarde. Iedereen heeft recht op aandacht 

en respect met behoud of ontwikkeling naar zelfredzaamheid en toekomstperspectief, zodat zij een actieve 

bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. 
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STRATEGIE 

 

 Het creëren van een sfeer waarin sociaal geïsoleerde mensen zich thuis kunnen voelen en bereid zijn 

het contact met anderen te herstellen. 

 Zoeken creatieve oplossingen om tot echt maatwerk in de zorg te komen. 

 Het samenwerken met al in de sector bestaande initiatieven o.g.v. zorg, welzijn,  

onderwijs, cultuur, integratie, werkgelegenheid, veiligheid en religie en om in synergie  

beter de doelgroep te kunnen bereiken. 

 

 Blijven zoeken naar mogelijkheden om met weinig middelen kwalitatief goede begeleiding en zorg te 

bieden. 

 

DAG CENTRUM 

 

Dagactiviteiten centrum Eemland gaat plaats bieden voor  maximaal 12 plekken per dagdeel. Een dagdeel is 

van 9.00 tot 12.30 uur en van 12.30 uur tot 16.00 uur. Het dagcentrum is geopend  van maandag t/m vrijdag. 

De activiteiten wisselen per dag en worden per maand ingepland middels een rooster. Zo weten deelnemers en 

begeleiders waar ze aan toe zijn. Uiteraard is het mogelijk dat een planning wijzigt door onverwacht 

gebeurtenissen. 

Van alle cliënten wordt een persoonsdossier bijgehouden. Daarin zit o.a. de zorglevering overeenkomst en het 

Persoonlijkplan. Ook bijzonderheden die ons opvallen worden genoteerd. Het dossier is vertrouwelijk. De 

stichting hanteert een privacybeleid en heeft een klachtenregeling inclusief klachtencommissie. Jaarlijks zal 

Dagactiviteiten centrum Eemland een klant tevredenheids onderzoek houden onder deelnemers en 

samenwerkende organisaties om de kwaliteit hoog te houden en daar waar nodig aan te passen aan de wensen 

van de deelnemers en samenwerkende organisaties.  
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DOELGROEPEN 

 

 verstandelijke beperking 

 lichamelijke beperking 

 psychische problemen 

 Ouderen/ Dementerende ouderen 

 Niet Aangeboren Hersenletsel 

 burn-out 

 Autisme 

 Re-integratietraject 

 

Mensen die interesse hebben of doorverwezen worden naar ons dagcentrum krijgen de gelegenheid om een  

dagdeel vrijblijvend mee te draaien. Zo kan met de sfeer proeven en bekijken of wat wij bieden geschikt is voor 

de begeleidingsvraag die men  heeft. 

 

 

 

ACTIVITEITEN: 

 

 Tuinieren  (onderhoud verschillende tuinen)                                                           

 Dierenverzorging(knaag,pluimvee,schapen, geiten) 

 Verzorgen paarden/Onder begeleiding paardrijden  

 Creatief 

 Kleine klus/reparatiewerkzaamheden 

 Handwerken voor stichting zwerfdieren Dahab 

 Sport 

 Houtbewerking 
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DOEL  VOOR DE DEELNEMER: 

 

 Talenten ontdekken 

 Reactivering 

 Vaardigheden leren 

 Waardering te krijgen voor prestatie 

 Plezier beleven in werk en dagbesteding 

 Netwerk vergroten 

 Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen/herstellen 

 Mensen uit een isolement halen 

 Doorstromen in opleiding, vrijwilligers werk of een regulieren baan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omdat er door bezuinigingen veel mensen niet meer in aanmerking komen voor 

dagbesteding en de eenzaamheid onder de ouderen explosief groeit, willen wij in 

de toekomst een aantal dagdelen openstellen om ook deze mensen betrokken te 

houden bij de samenleving en ze aan onze activiteiten laten deel nemen. Luisteren 

naar iemand zijn verhaal en interesse tonen kunnen wij allemaal en op deze 

manier gaan deelnemers die wel een indicatie hebben bijdrage leveren  aan een  

klein stukje mantelzorg. 
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TOEKOMST 

Dagactiviteiten centrum Eemland is een nieuw opstartende zorgorganisatie, de eerste maanden zijn dan ook 

gericht op de opbouw, zichtbaar worden in Soest en omgeving, en zorgen dat wij een stabiele omgeving 

creëren voor de deelnemers waar wij mee gaan starten.  

Wij houden steeds focus op de stip op de horizon ofwel op realisatie van de missie en visie van Dagactiviteiten. 

Eemland. Dat betekent dat we bereid en in staat zijn om te veranderen  en in beweging te blijven, om te 

ondernemen en kansen te zien en zekerheden durven los te laten. 

Onze uitgangspunten en werkwijzen zijn:  

 Zelfstandigheid en eigen verantwoordelijkheid staan voorop 

 Lokale presentie en lokaal belang zijn vertrekpunt 

 Innoveren en continu verbeteren  

 Verbinding hanteren als werkbegrip 

 

Met het oog op de nieuwe participatieregelgeving gaan wij ook onderzoeken of er mogelijkheden zijn om 

samen te gaan werken  met organisaties binnen de gemeente Soest. Wij willen een project opzetten waarbij 

geschikte deelnemers  en stagiaires ingezet kunnen worden in wijken om mensen die hulp nodig hebben 

vrijwillig te gaan ondersteunen. Bijvoorbeeld met de tuin doen, hond uitlaten, begeleiden met boodschappen 

doen of de krant lezen. Dit alles onder deskundige begeleiding. Wij willen bouwen aan contacten met locale 

zorgaanbieders om gezamenlijk zorg op maat te kunnen gaan leveren en de kwantiteit en kwaliteit van de zorg 

te waarborgen 

 

 
 

 

Dagactiviteiten Centrum Eemland streeft er naar om een  

dagcentrum te  worden die aansluit bij de het huidige zorg 

aanbod binnen de Regio. Wij willen  een breed pakket aan 

activiteiten en begeleiding aanbieden tegen lage kosten om 

hierbij ook mensen die geen indicatie hebben tegemoet te 

kunnen komen.  

 


