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Informatie: 
 
ALGEMEEN 
 
De Coöperatie Zorgaanbieders Midden Nederland U.A. (CZMN) is opgericht als 
dienstverlener voor kleine organisaties die dagbesteding en begeleiding bieden in relatie met 
de WMO, Jeugdzorg en WLZ. 
Door deze organisatievorm blijven de leden volledig zelfstandig. De CZMN wordt bestuurd 
door de leden zelf en hebben voor de dagelijkse leiding een directeur in dienst genomen. 
Daarnaast heeft de CZMN een raad van toezicht en daarmee voldoet de CZMN aan de eisen 
die worden gesteld in de Zorgbrede Governance Code. De CZMN heeft een WTZi erkenning. 
 
Bij de oprichting is de CZMN begonnen als Coöperatie Zorgaanbieders Noord Veluwe en 
Zeewolde U.A. en waren er 4 leden. In 2016 is de naam gewijzigd omdat het gebied waar de 
coöperatie diensten verleent meer omvat dan de RNV+Zeewolde. Op dit moment zijn 25 
organisaties lid en deze zijn actief voor inwoners van: Apeldoorn, Amersfoort, Baarn, 
Barneveld, Bunschoten, Eemnes, Elburg, Epe, Ermelo, Hattem, Harderwijk, Heerde, 
Kampen, Leusden, Nijkerk, Nunspeet, Putten en Oldebroek, Smallingerland, Soest, 
Steenwijkerland, Woudenberg en Zwartewaterland. 
 
De CZMN biedt de leden een klachtencommissie, een klachtenfunctionaris en is aangesloten 
bij de Geschillencommissie Zorg. Hiermee voldoet de CZMN aan de Wet Kwaliteit Klachten 
en Geschillen in de Zorg (WKKGZ). De CZMN verzorgt de facturatie en verantwoordingen 
naar de gemeenten en voert de melding aan het CAK uit. Daarnaast zorgt de coöperatie voor 
de aanbestedingen bij de verschillende gemeenten, volgt beleidsontwikkelingen en voert 
deze zo nodig uit. 
 
De Coöperatie biedt alle vormen van dagbesteding en begeleiding voor een brede doelgroep. 
De CZMN is ISO 9001 Zorg 2015 gecertificeerd. Verder zijn alle leden gecertificeerd voor 
hun activiteiten, hebben een branchegericht keurmerk, zijn SKj of BIG geregistreerd. 
 
 
 
OVERZICHT LEDEN EN DE DIENSTEN: 
 

1. Stichting SternZorg: 
 
 
De Stichting SternZorg biedt: 
◾ Dagbesteding aan Ouderen met lichte dementie. 
Stichting SternZorg biedt dagbesteding in een groene omgeving 
aan ouderen met geheugenproblemen. 
We werken in groepjes van 5-6 deelnemers per dag. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website http://www.sternzorg.nl/ e-mail: info@sternzorg.nl 
Adres: Sternweg 14, 3898 LJ Zeewolde tel: 06-133 816 91 

 

Deelnemer: Ik zat jaren achter de geraniums en deed voor mijn gevoel niet meer mee in de 
samenleving. Sinds ik hier ben draag ik weer mijn steentje bij, voel ik me weer gelukkig én 
heb ik thuis weer wat te vertellen aan mijn vrouw en kinderen. (meneer, 86 jaar). 
 
Of :  voor mijn vader zijn jullie het lichtpuntje in zijn week. (dochter van deelnemer). 
 
 



 
 
 

2. Stichting Dagbesteding Smart:  
 
De stichting Dagbesteding Smart biedt: 

◾ Dagbesteding 
◾ Begeleiding individueel 
◾ Begeleid werk aan een diverse doelgroep.  
 
Zorgboerderij en dagbesteding biedt zinvolle en 
duurzame dagbesteding aan mensen van verschillende 
leeftijden met een beperking of specifieke hulpvraag. 

 
 
 
 

Website: www.dagbestedingsmart.nl e-mail info@dagbestedingsmart.nl 
Adres: Slagsteeg 31, 3853 MA  Ermelo tel: 06-215 854 60 
 

3. Stichting Ateliers en Galerie Leonardo da Vinci: 
 
De Stichting biedt dagbesteding en individuele begeleiding en is 
een -eigenzinnige- veilige ontmoetingsplek voor creatieve 
ontwikkeling.  
Onze dagbesteding is een plek voor creatieve ontwikkeling van 
mensen met een beperking. De client-kunstenaars worden 
professioneel en artistiek begeleid waardoor ze kunnen groeien 
op creatief en persoonlijk gebied. Stap voor stap kunnen ze 

vertrouwen opbouwen en meer meedoen in de maatschappij. Er is ruimte voor veel 
verschillende creatieve werkvormen. De kunstwerken die gemaakt worden zijn te 
koop of te huur en worden geëxposeerd. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Website: http://www.leonardodavinci-kunst.nl e-mail info@leonardodavincie-kunst.nl 
Adres: Kerklaan 8a, 3851 JV Ermelo tel: 0341 495 568 

 
4. Atlashulp: 

Atlashulp biedt kleinschalige WMO thuiszorg in Putten, 
Ermelo, Harderwijk en Nijkerk met een vaste groep 
betrokken lieve dames en 1 heer.  
We leveren begeleiding en ambulante ondersteuning aan 
huis en huishoudelijke verzorging op basis van de WMO. 
Met een toewijzing van de gemeente kunt u zelf altijd kiezen 
voor Atlashulp als lid van de Coöperatie Zorgaanbieders 
Midden Nederland (CZMN). 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

Deelnemer: Als ik bij jullie ben, kom ik helemaal tot rust en kan ik er weer tegen. 
 
 

Dylise“ Ik ben mijn hele leven al kunstenares, vanaf mijn 2e ben ik al bezig met kunst. Ik 
werk nu 15 jaar bij Leonardo da Vinci.  
Ik zou Leonardo da Vinci omschrijven als ‘grenzeloos’, wat je ook hebt, of wie je ook bent, er 
wordt altijd gezocht naar een mogelijkheid om creatief bezig te zijn. Bij Leonardo da Vinci 
heb ik geleerd dat het ‘echt goed’ is wat ik maak en heb ik mee kunnen doen aan 
wedstrijden. De ruimte hier is groot en daardoor prettig om te werken, je krijgt hier het gevoel 
dat je er echt mag zijn.” 
 

"Persoonlijk, meelevend, zeer vriendelijk personeel. Erg tevreden over Atlashulp." 

"Heel fijn dat je ook de vervanger kent, dan heb je altijd bekende hulp over de vloer". 
 



 
Website: http://www.atlashulp.nl e-mail: info@atlashulp.nl 
Adres: Brinkstraat 91 38981 BP Putten Tel: 033 – 737 0140 
 
5. Zorgboerderij Stal van Zundert V.O.F. 

 
 
-Zorgboerderij Stal van Zundert biedt dagbesteding en logeren 
aan jongeren en dagbesteding aan volwassenen met een 
psychosociale en/of verstandelijke beperking of mensen die op 
wat voor manier dan ook zijn vastgelopen in deze maatschappij. 
Dit wordt gedaan in een lunchroom en op een veilig landelijk 
terrein met veel verschillende dieren, bewegingsvrijheid en 

verschillende werkzaamheden/speeltoestellen. Er wordt deskundige begeleiding 
geboden in een kleinschalige setting met persoonlijke aandacht voor een ieder zijn 
mogelijkheden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Website: http://www.stalvanzundert.nl e-mail info@stalvanzundert.nl  
Adres: Fokko Kortlanglaan 164a, 3851 SJ  Ermelo Tel: 0341-432 127 / 06 539 046 
61. 
 

6. In-Tuto: 
 
In-Tuto helpt biedt individuele begeleiding aan 
volwassenen van alle leeftijden door ze te ondersteunen 
op een aantal vlakken zoals bijvoorbeeld helpen structuur 
te geven aan hun dagelijkse leven, te helpen 
administratie, coördinatie van zorg en hulp bij het in 
standhouden van hun sociale netwerk. Tevens speelt In-
Tuto een rol bij het coördineren van vrijwilligers.  

 
Website: www.in-tuto.nl e-mail: info@in-tuto.nl 
Adres: Wethouder Rikkerslaan 24, 3852 EB  Ermelo. Tel: 06-200 159 62   
 

7. Zorg met Kleur: 
Zorg met Kleur biedt intensieve gezinsbegeleiding aan 
gezinnen met kinderen tussen 0 en 18 jaar, waarbij sprake 
is van meervoudige of complexe (gezins)problematiek. 
Intensieve gezinsbegeleiding richt zich op de specifieke 
kennis en vaardigheden die ouders nodig hebben om 
probleemsituaties (weer) de baas te kunnen. 
Het begeleiden van gezinnen, kinderen en individuen in 

Harderwijk en omgeving is onze deskundigheid. Onderscheidend is het specialisme 
van Zorg met Kleur in ‘interculturele begeleiding’  
 
 
 
 
 
 

Moeder Nieske: 
“Twee van onze pleegkinderen vinden op de zorgboerderij een plek waar zij kunnen 
ontspannen, waar ze heerlijk zichzelf mogen zijn en waar ze op een professionele manier 
worden uitgedaagd om te groeien in dat waar ze al goed in zijn. Dat versterkt hun 
zelfvertrouwen en eigenwaarde. De zorgboerderij biedt structuur op vrije dagen of 
vakantiedagen, waardoor onze kinderen minder moeite hebben met de wisselingen vrije 
dagen/schooldagen” 
 
“Omdat kinderen door hun eigen ‘rugzakje’ meer aandacht en zorg vragen dan een 
gemiddeld kind dat doet, geeft de mogelijkheid van regelmatig een dag op de zorgboerderij 
ook rust aan ons gezin. Doordat de kinderen op afgesproken rijden op de zorgboerderij zijn, 
hebben wij tijd en aandacht voor onze drie andere kinderen, die van nature minder aandacht 
vragen, maar wel onze tijd en aandacht nodig hebben!”  
 
 
 

Reactie van een cliënt op de ontvangen zorg  
 "Ik ben een blijer mens geworden!" 



 
E-mail: info@zorgmetkleur.nl Tel: 06 811 073 31 
Adres: Meerkoetmeen 26, 3844 XP  Harderwijk. Tel: 06 811 073 31 

8. Autisme Spiegel: 
 
 Autisme Spiegel is voor iedereen die behoefte heeft aan 
begeleiding en coaching bij de dagelijkse activiteiten en/of 
bij persoonlijke problemen die men ondervindt door het 
hebben van autisme. Mensen uit de omgeving van de 

persoon met autisme kunnen betrokken worden bij het proces van begeleiding en 
coaching. 
Autisme Spiegel is een praktijk waar ervaren autisme coaches cliënten 
begeleiden.  Naast een  
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.autisme-spiegel.nl e-mail: info@autisme-spiegel.nl 
Adres: Marijkelaan 2, 3851 RN  Ermelo Tel: 06-465 666 77 
 

9. Stichting Werk aan de Winkel: 
De stichting Werk aan de Winkel biedt dagbesteding 
(werkplaats, lunchroom, winkel) aan de rand van Putten 
op christelijke grondslag. Zij richt zich op het, vanuit 

christelijk perspectief aanbieden van dagbesteding aan (jong)- volwassenen met 
verstandelijke beperking.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.pinnenburg.nl/  e-mail: info@pinnenburg.nl 
Adres: Pinnenburgerweg 73, 3881 VC  Putten tel: 0341-361230 
 

10. Kompas Zorgverlening: 
 
Kompas Zorgverlening biedt begeleiding op maat aan 
mensen van alle leeftijden die – voor korte of langere 
tijd-  niet zelfstandig kunnen wonen, werken en/of leren. 
Of de oorzaak nu een (licht) psychische, verstandelijke 
of lichamelijke beperking is. 

Het zorgaanbod van Kompas Zorgverlening bestaat uit Ambulante Begeleiding, 
Begeleid- Beschermd Wonen en Dagbesteding. 
Kompas Zorgverlening heeft als primair doel de zelfredzaamheid van de deelnemer 
op meerdere vlakken te vergroten en/of vast te houden. 
 
 
 
 
 
 

Elnatan werkt in “Onze Winkel” 
Ik vind het gezellig werken hier, omdat het zo kleinschalig is. Ik kan goed tekenen en maak 
ontwerpen voor bijvoorbeeld theedozen. Ik vind het mooi dat artikelen met mijn tekeningen 
bij mensen thuis terecht komen. Op die manier kan ik iets voor de mensen betekenen en 
lekker creatief bezig zijn.  
 
Mario werkt in Lunchroom “Ons Plekje” 
Ik vind het bakken het leukst: scones, kwarktaart en appeltaart maken en ik hou ervan om 
het de gasten naar hun zin te maken. 
 
Raymond werkt in “Onze Werkplaats” 
Ik vind het gezellig om met elkaar te werken. Ik weet wat ik moet doen, het wordt duidelijk 
uitgelegd. Ik hou ervan om met hout te werken, schuren, beitsen enz. We maken allerlei 
producten voor verschillende bedrijven en verzorgen ook mailing. 
 

Gevraagd naar een reactie van een deelnemer aan de dagbesteding: 
 
 “kompas is een goeie en vriendelijke organisatie. Deze organisatie is top” 
 
 

Moeder van Richard: Richard heeft veel baat bij de gevoelsthermometer die Autisme Spiegel 
voor hem ontwikkeld heeft. Hij kan nu zelf beter verwoorden welk gevoel er bij een kleur 
past, waardoor hij zijn eigen gevoelens beter leert herkennen. Hij weet nu zelf wanneer hij 
een time-out nodig heeft om te ontladen. 
 



 
Website: https://kompaszorgverlening.nl e-mail: info@kompas.nl 
Adres: Gasthuisdijk 13A, 8041 AE Zwolle. Tel: 038 421 13 33 

 
 
 

11. De Drijvende Ambachtsschool: 
 
De Drijvende Ambachtsschool is een sociale 
organisatie, die gebruik maakt van water, kleine 
bootjes en eilanden om jongeren die (nog) niet binnen 
de maatschappij passen, de basisvaardigheden aan te 
leren om deel te gaan nemen aan het arbeidsproces. 

Ook volwassenen die nog ondersteuning hebben om hun leven op de rit te houden 
horen tot de doelgroep van de stichting.   
 
E-mail: info@drijvendeambachtsschool.nl  
Adres: industrieweg 2, 3846 BD Harderwijk.  tel: 06 219 294 64 
 
 

12. Puur Persoonlijk: 
Puur Persoonlijk ondersteunt mensen die kwetsbaar 
zijn op het gebied van ouderschap, wonen en arbeid. 
Puur Persoonlijk is een zorgservicebureau. Puur 
Persoonlijk is gespecialiseerd in het helpen van 
ouders in de opvoeding van het kind en het zorgen 

van structuur in de gezinssituatie. Ouders worden geleerd zelf voor hun kind te 
zorgen. Puur Persoonlijk probeert mensen in ontwikkeling te brengen op ghet gebied 
van ouderschap, wonen en arbeid. 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.puur-persoonlijk.nl e-mail: info@puur-persoonlijk.nl tel: 0341 70 
60 26 
Adres: Smeepoortstraat 14, 3841 EJ  Harderwijk. tel: 0341 70 60 26 
 

13. Buiten Vitaal: 
BuitenVitaal helpt werknemers en werkzoekenden met 
het verbeteren van hun vitaliteit en werkhervatting. Dit 
doen we door mensen mee naar buiten te nemen, door te 
wandelen en/of werken in de natuur samen met 
individuele coaching, het geven van loopbaanadvies en 
ervaringsleren. We bieden 
dagbesteding, herstelondersteunende begeleiding, re-

integratie en individuele coachingtrajecten aan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website http://www.buitenvitaal.nl/ e-mail: info@buitenvitaal.nl 
Adres: De Lopensaet 56, 8252 KK Dronten. Tel: 06 512 962 73. 
 

  

Reactie van een deelnemer: 
Groen staat voor open, Paars staat voor warmte Puur staat voor eerlijkheid, 
Persoonlijk staat voor echt met je zijn. Ik ben eindelijk aan het leven…… en niet aan het 
overleven! 

Reactie van een deelnemer: 
“Top Team! 
Irene en Jos zijn letterlijk natuurtalenten als het gaat om mensen te motiveren in een groene 
omgeving. Werken aan jezelf in de buitenlucht in een bosrijke omgeving met een team 
mensen is mij zeer ten goede gekomen. 
Fysiek en mentaal kun je in het traject grote stappen maken. Ik heb nu meer zelfvertrouwen 
en meer conditie. Ook de trainingen via een persoonlijk plan helpen goed bij het ontdekken 
van jouw talenten en mogelijkheden. Ondertussen ook veel geleerd over de flora en fauna in 
het bos. Ik heb een toptijd gehad. Aanrader voor re-integratie! “ 
 



 
14. Stichting Forzsa 

 
De stichting Forsza biedt door middel van begeleiding 
en een uitgekiend nazorgtraject, ex-verslaafden 
ondersteuning bij het zelfstandig en verantwoordelijk in 
het leven te staan en biedt ondersteuning bij re-

integratie op de arbeidsmarkt. De stichting Forzsa is een initiatief van 
ervaringsdeskundigen die door het zorgen voor een completer begeleidingstraject de 
‘terugval’ willen beperken. 
Forzsa staat voor: Continu zorg bij verslaving. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: www.forzsa.nl  e-mail info@forzsa.nl  
Adres: Drieslag 30, 8251 JZ  Dronten tel: 06 18621810 
 
 

15. EenToekomsT 
 
EenToekomsT biedt individuele begeleiding en 
dagbesteding o.a. aan mensen met een GGZ en/of VG 
achtergrond 
Praktische hulp in de weg naar een nieuwe toekomst is 

waar EenToekomsT zich op richt en samen het resultaat gaat bereiken. 
 
Samen maken we jouw toekomst. 
Jij bent uniek, wij bieden op maat begeleiding. 
 
 
 
 
 
 
Website: www.eentoekomst.nl e-mail info@eentoekomst.nl  
Adres: Esdoornlaan 19, 3881 ER Putten tel: 06 13943666 
 
 

16. Praktijk Ambulant Werk Ermelo 
 
Praktijk Ambulant Werk Ermelo ondersteund mensen 
met ggz-problematiek in hun herstelproces van sociale 
integratie en participatie. Is een zorgaanbieder die zich 
specialiseert in individuele begeleiding voor mensen 
met een GGZ-problematiek. 
Wat we belangrijk vinden in de samenwerking is dat er 
de zogenaamde “klik” is en dat het in eerste instantie 

leuk is dat je door Praktijk Ambulant Werk Ermelo wordt ondersteund zodat jij ernaar 
uitkijkt dat je begeleider weer op de stoep staat. 
 
 
Website: www.pawermelo.nl e-mail: info@pawermelo.nl  
Adres: Lange Haeg 13, 3853 EE Ermelo Tel: 06 13 65 69 07 
 

  

Reactie van een deelnemer: 
‘Mijn begeleider is een ervaringsdeskundige en zelf een verslaafde in herstel. Hij weet wat ik 
doormaak; ik heb veel steun aan zijn ervaring en kennis, waardoor ik nuchter kan blijven en 
mijn leven weer kan opbouwen.’ 

Reactie van een deelnemer: 
In tegenstelling tot andere hulpverleningsinstanties wordt hier niet met protocollen gewerkt, 
maar wordt er geluisterd en wordt samen naar een oplossing of aanpak gezocht die jou het 
beste past. Fijne hulpverleners, die het duidelijk uit het hart doen en niet voor het geld. 
 
 



 
17. Hoeve Ruimzicht 

Hoeve Ruimzicht biedt kleinschalige dagbesteding 
voor mensen met een (beginnende) vorm van 
dementie en voor mensen met geheugen- of 
eenzaamheidsproblematiek.  
Wij bieden een gastvrije, veilige en gestructureerde 
omgeving waar mensen aandacht, zorg en 
ondersteuning ontvangen in een dagbesteding die 

past bij de individuele wensen en mogelijkheden. 
 
 
 
 
 
Website: www.hoeve-ruimzicht.nl e-mail corine@hoeve-ruimzicht.nl 
Adres: 3882 MJ Putten. Tel: 06 20818750 
 
 

18. AnQer b.v. 
AnQer b.v. biedt begeleiding op maat, voor mensen met 
NAH, Psychische problematiek, LVB. op de volgende 
levensgebieden: 
AnQer biedt begeleiding thuis aan mensen met niet-
aanboren hersenletsel, psychische problematiek of een licht 
verstandelijke beperking. Het gaat ons om wie je bent. Niet 

om wat je hebt of wat je doet!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.anqer.nl e-mail info@anqer.nl 
Adres: Postbus 274 3880 AG Putten. Tel: 88 775 05 00 
 

19. Mijn Werkplaat 
 
Mijn Werkplaats is een werkplaats voor dagbesteding 
waar mensen actief zijn die door omstandigheden of 
beperking(en), tijdelijk of langdurig niet mee kunnen doen 
in het arbeidsproces. Het werken met hout en het maken 
en herstellen van mooie meubels is dan een prachtige 

manier om de eigen mogelijkheden te ontdekken. Hierdoor groeit het zelfvertrouwen 
en komt men weer met een positiever beeld in de maatschappij te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.mijnwerkplaats.top/ e-mail info@mijnwerkplaats.top 
Adres: Tolweg 16 3851 SK Ermelo Tel: 06 53 84 78 10  
 

Reactie van een van onze gasten: 
‘Je voelt dat je er welkom bent.’ 
 
 

Reacties van klanten: 
• Ik vind dat AnQer kwalitatief en professionele zorg geeft. Mijn ervaring is zeer goed. 

Ze denken goed met je mee wat ik heel belangrijk vind. Gaan ook met je mee naar 
huisarts, specialist. Ze zijn goed in psychische zorg. Maar ook met praktische hulp 
zoals financiën e.d. Kortom: Voor mij is AnQer een “Anker” om op terug te vallen. 
Top!!
👍

 
• De ondersteuning op maat. Het (creatief) meedenken en de geestelijke bijstand (in 

geval van nood) op maat. 
 
 
 

Reactie deelnemer: De veilige en sociale omgeving in combinatie met de vele soorten van 
houtbewerking doet mij nuttig en gewaardeerd voelen. 
De beperkingen waar ik mee te maken heb zijn niet van belang maar juist de dingen waar ik 
goed in ben worden hier benut. 
 
 
 



 
20. Praktijk de Eigen Wijze 

 
Praktijk de Eigen Wijze biedt systemische ondersteuning voor 
jeugd, gezinnen, individuen en relatie paren. Deze systeem 
therapeutische ondersteuning wordt ingezet middels 
gesprekken en kan worden ondersteunt door tafelopstellingen 
(familie opstellingen) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website: volgt e-mail: praktijkeigenwijze@gmail.com 
Adres: Arianehof 19 3851 KV Ermelo Tel: 06 43 99 03 48 
 

21. Zorgburo Jager 
 
Jan Jager levert persoonlijke, ambulante 
begeleiding die zich richt op alle 
levensgebieden, waarbij vaak aandacht is voor 
een combinatie van problematieken op de 
financieel gebied, psychisch functioneren, 
sociaal functioneren, praktisch functioneren en 

dagbesteding. 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.zorgburojager.nl e-mail: info@zorgburojager.nl 
Adres: Burgemeester Folkertslaan 39 8081 AZ Elburg Tel: 06 27 40 14 92 
 

22. S-Zorgt 
Totaalzorg voor iedereen. 
S-Zorgt is er voor mensen met een andere 
culturele of migratie-achtergrond die persoonlijke 
ondersteuning en begeleiding en/of een vorm 

van Dagbesteding nodig hebben. Bij het bieden daarvan staat de eigenheid van de 
cultuur centraal en vinden wij het belangrijk dat cliënten zich in de eigen taal kunnen 
uiten. 
S-Zorgt biedt begeleiding en ondersteuning aan zorgbehoevenden bij langdurige 
ziekte, een beperking of ouderdom. Tot deze zorg behoren voorzieningen tot 
behoud, herstel of ter bevordering van de arbeidsgeschiktheid, verbetering van 
levensomstandigheden, maar ook maatschappelijke dienstverlening. 
 
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.S-zorgt.nl e-mail: info@s-zorgt.nl 

Reactie van een moeder: ‘Brenda is een fantastische vrouw. Ze geeft een goed en duidelijk 
uitleg over het gezinssysteem. Haar ‘oordeel loze’ benadering van zaken heeft mij heel veel 
geholpen. Waar je ook mee zit, Brenda weet altijd wel raad mee. Ik voel mij altijd opgeladen 
na onze gesprekken en kan beter met situaties omgaan. Ik ben super blij met haar 
begeleiding en zal iedereen adviseren om bij haar systeemtherapie te volgen.’ 
 
 

Reactie van een deelnemer: ‘In het contact met Jan is er sprake van wederzijds vertrouwen, 
een open houding en ondersteuning op zowel psychisch/ emotioneel als praktisch vlak. 
Hierbij helpt de humor om moeilijke onderwerpen te bespreken. We hebben een goede klik 
op het goede niveau. Jan denkt mee en brengt orde in het dagelijks leven’ 
 
 

Reactie van een deelnemer: “Ik ben een tijd in zorg geweest bij andere instellingen. Dit ging 
niet goed, ik bereikte niet veel. Toen ik ondersteuning kreeg van S-Zorgt en ik in mijn eigen 
taal met de begeleider kon praten werd alles veel duidelijker en was mijn situatie snel 
verbeterd.” 
 
 



 
Adres: Händellaan 327 8031 EM Zwolle Tel: 06 47 77 75 48 
 
 
 

23. A tot Z begeleiding 
A tot Z begeleiding biedt ondersteuning aan 
(jong-) volwassenen met psychische, 
psychosociale en psychiatrische problematiek. 
Ook zijn wij er voor mensen waarbij er sprake is 
van een licht verstandelijke beperking (LVB) 

Daarnaast bieden wij praktische begeleiding aan (jong) volwassenen die moeite 
ervaren bij het uitvoeren van de algemene dagelijkse taken. 
 
Website: https://www.atotzbegeleiding.nl/ e-mail: info@atotzbegeleiding.nl 
Adres: De Koningshof 80 8255 DD Swifterband Tel: 06 40 02 86 96 
 
 

24. Speltherapie Jonna 
 
Speltherapie Jonna biedt een vorm van begeleiding, 
speciaal voor kinderen die te maken hebben met 
emotionele problematiek. Voor een kind is het vaak 
moeilijk om over gevoelens en gedachten te praten; hoe 
druk je in woorden uit wat je van binnen voelt of wat je 
denkt? 
 

Annelies van der Snoek heeft voor kinderen in de basisschoolleeftijd een plek waar 
ze hun emotionele problematiek er uit kunnen spelen, nieuwe inzichten opdoen en 
groeien in zelfvertrouwen.  
 
 
 
 
 
 
Website: http://www.speltherapiejonna.nl/ e-mail: info@speltherapiejonna.nl  
Adres: Molenweg 32 3849 RN Hierden Tel: 0341 25 14 26 / 06 12 77 28 87 
 

25. Cynthia Beerepoot Alleen Samen Verder 
Cynthia Beerepoot (Alleen Samen 
Verder), werkt met ouders die op het 
punt staan om te gaan scheiden, net 
zijn gescheiden of in een 
ingewikkelde strijd zijn beland na hun 

echtscheiding. Als SCHIP-behandelaar doorloop ik met ouders gezamenlijk een post 
relationeel (rouw) traject. Dat betekent dat we niet alleen oog hebben voor de 
zichtbare conflicten, maar ook met elkaar bekijken welke verliezen er spelen.  
 
Website: https://cynthiabeerepoot.nl/ e-mail: cynthiabeerepoot@gmail.com 
Adres: Laan der Verenigde Naties 28 3844 AG Harderwijk Tel: 06 18 99 8118 
 
	 
 
 
 

  

Reactie van een cliënt: “Mag ik hier elke dag komen? Hier wordt tenminste naar mij 
geluisterd.” 
 
 

Reactie van een deelnemer: “Dit helpt ons enorm, we kunnen nu bespreken waar het echt 
over gaat” 
 
 



 
 


