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Zorgatelier Maastricht werkt zelfstandig
Dit betekent dat u deelname aan de dagbesteding kunt betalen via 
het persoonsgebonden budget (PGB), zorg in natura (ZIN) of uit eigen 
middelen. Denkt u in aanmerking te komen voor de indicatie dagbesteding 
en dus recht te hebben op PGB of ZIN, dan kunt u dit aanvragen bij het 
loket WMO in uw gemeente. Daar helpen ze u bij het maken van een 
keuze tussen PGB of ZIN. Dit is afhankelijk van uw situatie. Indien u 
onder de wet langdurige zorg valt (Wlz), kunt u contact opnemen met uw 
zorgkantoor. Op onze website staan links die u van dienst kunnen zijn.  
Voor beeldende therapie is meestal betaling mogelijk via uw 
zorgverzekeraar.
 
Praktische informatie 
Dagbesteding voor mensen met een zorgvraag:
maandag tot en met donderdag van 9.00u tot 16.00 uur (kijk op de 
website voor eventuele uitbereiding op vrijdag en zaterdag).

Dagdelen: van 9.00 uur tot 13.00 uur of van 12.00 uur tot 16.00 uur.  
Tussen 12.00 uur en 13.00 uur is er een gezamenlijke lunch. 
Openingstijden kunnen gewijzigd worden, zie hiervoor onze website.

Beeldende therapie is op afspraak.

 Als woorden onvindbaar zijn 
 kunnen kleuren veel zeggen

Creatieve dagbesteding
voor mensen met een zorgvraag 

Zorgatelier Maastricht biedt creatieve 
dagbesteding voor mensen met niet-
aangeboren hersenletsel (NAH),  
lichte dementie, lichamelijke beperking, 
lichte psychiatrie of een combinatie 
hiervan.
In een vriendelijke, huiselijke omgeving 
bieden wij u een ruim aanbod 
aan creatieve activiteiten, sociale 
verbondenheid, gezond eten en een 
zin-gevende dagbesteding. 

Vaktherapie - Beeldend 
 
Zorgatelier Maastricht biedt naast de 
dagbesteding ook beeldende therapie 
en individuele begeleiding aan. 
Er wordt doelgericht gewerkt aan 
psychische problemen. In de 
behandeling worden cliënten zich 
bewust van patronen in denken, voelen 
en handelen en kunnen nieuwe reacties 
en mogelijkheden met meer flexibiliteit 
worden ervaren. Dit aanbod staat  
los van de dagbesteding.

orgatelier Maastricht
Bleedsje

Flyer.indd   1Flyer.indd   1 27-08-2020   16:4327-08-2020   16:43



2 2

Dagbesteding: Voor wie? 
Dagbesteding: Voor wie? Voor mensen met een zorgvraag die behoefte 
hebben aan rust en structuur en die creatief bezig willen zijn. Voor mensen 
die al langer met een beperking leven, maar ook voor degenen van wie 
het leven onlangs ingrijpend veranderde, bijvoorbeeld als gevolg van een 
ongeval of beroerte. Voor getroffenen en hun naasten die op de drempel 
staan van een intens proces van rouw en acceptatie, waarin ze een plek 
proberen te geven aan het leven met een beperking.
                

Doel 
Ervaring toont aan dat het bezig zijn met kunst 
de eigen autonomie versterkt en dat het een 
positieve bijdrage levert aan het proces van 
zelfontplooiing. Deelnemers aan creatieve 
dagbesteding ervaren het als zinvol en vinden 
het in de meeste gevallen gewoon fijn. Daarom 

biedt Zorgatelier Maastricht mensen met een zorgvraag de mogelijkheid 
om creatief bezig te zijn in een warme en betrokken sfeer te midden van 
anderen die misschien in een vergelijkbare situatie zitten. Zo ontstaat een 
gevoel van verbondenheid, terwijl, in een aantal gevallen, thuis de zorg 
even kan worden losgelaten.

Inspanning en ontspanning 
Zorgatelier Maastricht staat in de eerste plaats voor structuur, rust en 
vertrouwen. Er heerst een vriendelijke sfeer waarin veel kan, maar niets 
moet. U kunt gewoon uzelf zijn. De mogelijkheid is er om te schilderen, 
tekenen, boetseren, werken met materialen als keramiek, speksteen, 
mergel en andere zachte steensoorten, mozaïek, glas versmelten, hout, 
vilt, restmaterialen, papier, enzovoorts. Grenzend aan het atelier is een 
rustruimte waar u kunt ontspannen als u daar behoefte aan heeft. 

Lunch
Terugkerend ritueel is de lunch, die om 12.00 uur wordt geserveerd.  
Het blijkt dat deelnemers aan de dagbesteding het zeer op prijs stellen 
om samen rond de tafel te zitten en te genieten van een gezonde lunch, 
met liefde bereid en met verse ingrediënten.

Wie zijn wij? 
Het team van Zorgatelier Maastricht bestaat uit enthousiaste medewerkers 
met een achtergrond in zorg, kunst en/of psychiatrie. Het initiatief om 
deze vorm van dagbesteding op te zetten werd genomen door Catharina 
Ramaekers. Catharina: “Ik was 20 jaar actief als toegepast kunstenaar met 
steeds het kunstwerk als middelpunt; met het zorgatelier geef ik nu gehoor 
aan mijn verlangen om meer voor mensen te kunnen betekenen met kunst 
als middel.” 

Beeldende therapie 
Beeldende therapie is een behandelvorm voor kinderen, jongeren, 
volwassenen die op zoek zijn naar psychosociale ondersteuning en hulp. 
Hierbij is het niet nodig dat u deelnemer bent van de dagbesteding. Ook 
hoeft u geen ervaring te hebben met beeldende materialen en technieken. 
Beeldende therapie is een ervaringsgerichte therapie. Het beeldend werk 
kan soms meer vertellen dan vele woorden. Het is een therapievorm waarin 
denken, voelen en het lichaam samenwerken. In het beeldende werk 
worden persoonlijke kwaliteiten en ook valkuilen zichtbaar, tastbaar en 
concreet gemaakt. Zo kunnen lastige ervaringen worden verwerkt en nieuwe 
vaardigheden worden geleerd. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar Zorgatelier 
Maastricht?
We nodigen u graag uit om de sfeer te komen proeven  
en nader kennis te komen maken.

Zorgatelier in Corona tijden
Elke deelnemer heeft een ruime werkplek, afgeschermd met een doorzichtig plastic scherm. De 

medewerkers dragen gelaatsmaskers. De hygiëne wordt op alle fronten in acht genomen en er wordt 

geventileerd. De gang van zaken is zo georganiseerd dat we er een zo veilig mogelijk maar bovenal fijne 

dag van maken. Kom uw zelf geruststellen en maak een afspraak.
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