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Welkom!
Langer genieten van het leven en ‘t liefst zo zelfstandig mogelijk, 
wie wil dat nou niet? Dan kunt u op WLGroep rekenen. Met zorg en 
ondersteuning op maat, veilig en comfortabel in uw eigen huis. Met 
professionele aandacht van onze medewerkers. Met zorg die prettig leven 
een stukje aangenamer maakt. Iedereen die zelfstandig woont bieden wij 
een groot aantal diensten . Onze medewerkers staan voor u klaar.  In uw 
eigen huis, in heel West-Friesland. Samen kijken we naar wat u nodig heeft 
en maken we afspraken over de werkzaamheden. 

Wijkverpleging
Onze medewerkers kunnen u o.a. helpen met uw persoonlijke 
verzorging, verpleging en begeleiding. Daarnaast geven zij adviezen en 
voorlichting om uw gezondheid en zelfstandigheid thuis zolang mogelijk 
te behouden. We werken daarbij samen met andere zorgverleners en 
welzijnsorganisaties. 

Huishouding
Wordt het huishouden doen voor u steeds moeilijker, dan helpt het 
team van huishoudelijke medewerkers u graag. Van stof afnemen en de 
badkamer schoonmaken tot stofzuigen en dweilen. Uiteraard houdt de 
medewerker ook uw welzijn in de gaten. 

Thuisbegeleiding
Soms zit het gewoon even niet mee, 
waardoor u geen oplossing meer 
ziet. Dan kan thuisbegeleiding de 
helpende hand zijn. Bijvoorbeeld met 
u meegaan naar het ziekenhuis, samen 
de post openen en doornemen, samen 
boodschappen doen, eten koken, enz. 
Onze medewerkers werken samen met 
u op een praktische en doelgerichte 
manier aan het oplossen van uw vragen 
en het verbeteren of stabiliseren van 
uw situatie. Zij nemen het niet van u 
over, maar helpen u om meer grip te 
krijgen op uw leven.  
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Zorg en ondersteuning bij zelfstandig wonen

Dagbesteding
Onze dagbesteding biedt u een 
gevarieerde invulling van de dagen 
en de mogelijkheid om uw netwerk 
van vrienden en bekenden uit te 
bouwen. Onze activiteitenbegeleider 
adviseert u bij het kiezen van 
passende activiteiten. Daarbij gaan we 
uit van uw wensen en mogelijkheden. 
Voorbeelden van activiteiten zijn: 
de krant lezen, gezelschapsspelletjes, wandelen, winkelen, uitstapjes, 
geheugentraining, beweging, creatieve activiteiten of zingen. 

Persoonsalarmering
Wat als er iets gebeurt en er niemand in de buurt is? Dan biedt 
persoonsalarmering uitkomst. Met één druk op de knop krijgt u snel hulp. 
Na alarmering zijn er twee mogelijkheden van contact: iemand in uw eigen 
netwerk of één van onze wijkzorgmedewerkers. Met persoonsalarmering 
bent u dus altijd verzekerd van hulp, 7 dagen per week, overdag, ‘s nachts 
en in het weekend. 

Restaurant 
Kost het u moeite om dagelijks een gezonde en lekkere warme maaltijd 
te bereiden? Of heeft u er geen zin of mogelijkheden meer voor? In onze 
restaurants bij de woonzorgcentra kunt u op lekker eten rekenen. Het is 
een gezellige ontmoetingsplek waaar u heel betaalbaar gezond kunt eten. 
Iedereen wordt in het restaurant bediend. 

Technologische hulpmiddelen 
Technologie kan helpen om het leven aangenamer te maken. 
Denk bijvoorbeeld aan apps, beeldbellen, alarmeringssystemen of 
medicijndispensers. Ook onze teams maken steeds meer gebruik van de 
hedendaagse technologie om het ons allemaal makkelijker te maken. Het 
vult de ondersteuning aan, het is geen vervanging. U blijft recht houden 
op de gebruikelijke zorg en ondersteuning door onze medewerkers. 
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