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ZorgClub is een zorgaanbieder voor mensen met een licht tot matig
verstandelijke beperking, psychische problemen en/of een vorm
van gedragsproblematiek. Of voor mensen die om een andere reden
moeite hebben hun leven goed op de rails te houden of te krijgen.
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Omdat zorg om mensen gaat, staat kwaliteit bij ZorgClub voorop. Wij laten kwaliteit dan ook de
leidraad zijn bij alles wat we doen en bij keuzes die we maken. Of het nou gaat om de ervaring en het
opleidingsniveau van onze zorgmedewerkers, verschillende vormen van dagbesteding die wij bieden, of
keuzes voor onze locaties, te gebruiken zorgsoftware of het kwaliteitskeurmerk HKZ.

Meer weten over de mogelijkheden van ZorgClub? Neem dan gerust contact met ons op.
050 208 10 02

www.zorgclub.nl

info@zorgclub.nl

Locatie kantoor: Bornholmstraat 76, 9723 AZ Groningen

Locatie dagbesteding: Nijverheidsweg 9f, 9482 WB Tynaarlo
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Onze cliënten waarderen deze kwaliteit en belonen ZorgClub gemiddeld met een cliënttevredenheidscijfer 9,1.

“Ik ben 25 jaar en vanwege een slaapstoornis en ADD was ik op zoek naar begeleiding om structuur
aanbrengen in leven. Dit was onder andere erg van belang om mijn studie MBO4 ICT te kunnen
afronden. Via de website van ZorgClub heb ik een afspraak gemaakt en vervolgens was er een prima
eerste kennismaking. Nadat de ambulante begeleiding van ZorgClub was opgestart, hebben we direct
doelen gesteld en zijn we daar stapsgewijs aan gaan werken. De begeleiding heb ik als heel prettig
ervaren; er is veel begrip voor mijn situatie en problematiek en ZorgClub levert goede begeleiding en
ondersteuning. Het resultaat is dat ik mijn studie gehaald heb en nu, met begeleiding van ZorgClub,
begin aan een vervolgstudie.”
Cliënt - Ambulante begeleiding

“Via mijn bewindvoering ben ik in contact gekomen met ZorgClub. De eerste kennismaking beviel
uitstekend en is mijn begeleidingstraject gestart. Het belangrijkste was om overzicht te creëren in
mijn leven. Op dat moment was dat nogal een chaos. In een half jaar is er veel resultaat geboekt
omdat ZorgClub mij als persoon behandelt en niet als nummer. Het werken met de mensen van
ZorgClub ervaar ik als uitstekend en kenmerkt zich door de prettige sfeer.”
Cliënt - Ambulante begeleiding en dagbesteding

“Ik ben in contact met ZorgClub gekomen door mijn vader. De eerste kennismaking is mij goed
bevallen, deze verliep soepel en professioneel. De orthopedagoog wist de juiste vragen te stellen om
de situatie goed in kaart te stellen. De reden om begeleidende hulp van ZorgClub te zoeken is omdat
ik hulp nodig had door middel van begeleiding zodat ik zodoende geholpen word bij dagelijkse
activiteiten die “normale” mensen vanzelfsprekend vinden. ZorgClub heeft hulp geboden bij het
oplossen van de problematiek door een ambulant begeleider die mij twee ochtenden in de week
bezoekt en dan helpt met bijvoorbeeld administratie, structuur aanbrengen bij dagelijkse activiteiten
met als doel om mijn zelfstandigheid te vergroten. Ik ervaar de samenwerking met ZorgClub als
goed, omdat ik samen met mijn ambulant begeleider in relatief korte tijd een stap dichterbij mijn
persoonlijke doelen ben gekomen en/of behaald heb.”
Cliënt - Ambulante begeleiding

