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Producten- en dienstencatalogus ‘de Blanckenborg’
Voor ouderen woonachtig in de gemeente Westerwolde bieden wij een uitgebreid pakket van
producten- en diensten.
Een overzicht daarvan hebben wij in deze catalogus opgenomen. De prijzen zullen jaarlijks worden
geïndexeerd.
De producten en diensten kunnen binnen een WMO – arrangement afgenomen worden via de
gemeente Westerwolde. Ook is het mogelijk rechtstreeks producten of diensten tegen betaling af
te nemen bij ‘de Blanckenborg’
Heeft u behoefte aan een ander product of dienst of wilt u een aanpassing? Neem ook dan zeker
contact met ons op. Bij ‘de Blanckenborg’ is in principe heel veel mogelijk!
Voor vragen kunt u contact opnemen met de receptie van ‘de Blanckenborg’ . Zij zullen u daarna
doorverbinden met de juiste medewerker (0597-565500) om u verder te helpen.
Kijkt u ook eens op onze website www.blanckenborg.nl hier vindt u ook diverse informatie over onze
mogelijkheden.

Met vriendelijke groet,
H.B. Fridrichs – de Vries
Directeur / bestuurder
Juli 2020
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Producten en diensten passende binnen een WMO indicatie
Product / dienst

Huishoudelijke hulp HH1 en Huishoudelijke verzorging HH2

Omschrijving HH1

HH1 is hulp in de huishouding bij niet complexe situaties, als u alleen iemand
nodig heeft die komt schoonmaken, de boodschappen doet en de was weg
werkt. (maximaal 2,5 uur per week)

Doelgroep

Cliënten die ondersteuning nodig hebben bij huishoudelijke werkzaamheden,
meestal door fysieke beperkingen. De client geeft zelf aan welke
werkzaamheden gedaan moeten worden. Dit betekent dat de client zelf nog
de regie heeft.

Gericht op

Stabilisatie, hulp bij schoonmaak werkzaamheden in de woning.

Omschrijving HH2

Huishoudelijke Verzorging met individuele begeleiding met name voor
cliënten met regieproblemen of cognitieve problemen of Huishoudelijke
Verzorging met “revalidatie / training” tot zelfstandig of in aangepaste
vorm zaken weer oppakken.

Doelgroep

Cliënten met ouderdom gerelateerde problematiek, fysieke beperkingen en
cognitieve beperkingen. De client kan zelf niet meer de huishoudelijke
werkzaamheden plannen en de regie voeren m.b.t. de dagelijkse
huishoudelijke zaken.

Gericht op

Groei bij revalidatie en stabilisatie bij regie problemen.

Leveringsconditie

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk na aanmelding via de gemeente in
behandeling genomen. Inzet van de huishoudelijke hulp/huishoudelijke
verzorging binnen 2 werkdagen. Continuïteit bij vakantie en ziekte van de
medewerker is gewaarborgd door middel van vervanging. Er wordt uitgegaan
van 1 vaste medewerker per cliënt. Alle huishoudelijke medewerkers zijn
geschoold in het omgaan met dementie en vroegsignalering bij ouderen. De
medewerkers kunnen flexibel (op meerdere momenten per dag of per week)
ingezet worden. Het is mogelijk om professionele schoonmaakmiddelen door
de medewerker in te laten zetten tegen een meerprijs van € 2,50 per week.

Prijs

De kosten voor huishouding worden per uur berekend, het uurtarief
voor 2020 bedraagt voor de HH1 € 27,60, voor de HV € 32,40 (zelfde
tarieven gelden voor particulieren) exclusief schoonmaakmiddelen.
Met een WMO indicatie betaalt u alleen een eigen bijdrage in overleg met de
gemeente.
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Product / dienst

Begeleiding individueel speciaal

Omschrijving

Het bieden van ondersteuning bij praktische zaken zoals, omgaan met
huishoudgeld, helpen structuur in de dag aan te brengen, hulp bij post
openmaken, voorlezen, uitleggen en advies geven hoe te handelen, begeleiding
naar sociale bijeenkomst, helpen bij het maken van keuzes en het oplossen
van problemen, etc. Varieert van informatie en advies tot praktische hulp of
het regelen van hulp voor cliënten.

Doelgroep

Cliënten met ouderdom gerelateerde - en/of dementie problematiek met
ernstige beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid, bewegen of
verplaatsen, psychisch functioneren, het geheugen of oriëntatie of die
probleemgedrag vertonen vanuit een dementieel syndroom of een delier.

Specialiteit

Casemanagement, delierteam, Oog-Oorteam, Specialist
Ouderengeneeskunde, verpleegkundige, speciaal geschoolde verzorgenden en
huishoudelijk medewerkers. Iedere medewerker kan genoemde medewerkers
inschakelen voor begeleiding, advies en overleg.

Gericht op

Stabiliteit of op groei

Leveringsconditie

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk na aanmelding via de gemeente in
behandeling genomen. Inzet van een medewerker binnen 2 werkdagen.
Continuïteit bij vakantie en ziekte van de medewerker is gewaarborgd door
middel van vervanging. Er wordt uitgegaan van 1 vaste medewerker per cliënt.
Afname wordt per uur berekend. De begeleiding zal plaats vinden door
professionele werknemers geschoold en bekend met casemanagement

Prijs

Voor deze dienst geldt een uurprijs van € 57,Met een WMO indicatie betaalt u alleen een eigen bijdrage in overleg met de
gemeente.
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Product / dienst

Begeleiding individueel basis

Omschrijving

Het bieden van ondersteuning bij praktische zaken zoals, omgaan met
huishoudgeld, helpen structuur in de dag aan te brengen, hulp en
ondersteuning bij de maaltijden, hulp bij post openmaken, voorlezen,
uitleggen en advies geven hoe te handelen, begeleiding naar sociale
bijeenkomst, helpen bij het maken van keuzes en het oplossen van problemen,
etc. Varieert van informatie en advies tot praktische hulp of het regelen van
hulp voor cliënten.

Doelgroep

Cliënten met ouderdom gerelateerde - en/of dementie problematiek met
matige beperkingen op het gebied van sociale redzaamheid, bewegen of
verplaatsen, psychisch functioneren, het geheugen of oriëntatie of die lichte
probleemgedrag vertonen vanuit een dementieel syndroom of een delier.

Specialiteit

Medewerkers geschoold op vroegsignalering en dementie. Staat een MDO
team achter ter consultatie.

Gericht op

Stabiliteit of op groei

Leveringsconditie

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk na aanmelding via de gemeente in
behandeling genomen. Inzet van een medewerker binnen 2 werkdagen.
Continuïteit bij vakantie en ziekte van de medewerker is gewaarborgd door
middel van vervanging. Er wordt uitgegaan van 1 vaste medewerker per
cliënt.. Afname wordt per uur berekend. De begeleiding zal plaats vinden
door professionele werknemers geschoold en bekend met casemanagement

Prijs

Voor deze dienst geldt een uurprijs van € 47,40
Met een WMO indicatie betaalt u alleen een eigen bijdrage in overleg met de
gemeente.
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Product/dienst

Dagbesteding

Omschrijving

Wij bieden 7 dagen per week, 3 dagdelen per dag in groepsverband een
dagbesteding aan ouderen met een beperking en/of stoornissen in de
sociale redzaamheid en het psychisch functioneren, op oriëntatiestoornissen
en op probleemgedrag.

Doelgroep

Cliënten / ouderen die niet meer kunnen deelnemen aan activiteiten die
bijvoorbeeld georganiseerd worden door ouderenbonden of verenigingen. Dit
omdat de cliënten slecht ter been zijn of geheugenproblemen hebben.

Specialiteit

Belangrijkste uitgangspunt is dat de cliënten zich thuis voelen en dat de
cliënt de dag op een voor haar of hem plezierige en zinvolle manier
doorbrengt. Door middel van activiteiten en therapieën worden geestelijke,
lichamelijke en sociale functies getraind Hierdoor wordt achteruitgang
zoveel mogelijk tegen gegaan. Zo kan een cliënt langer in zijn eigen
woonomgeving blijven.
Bij de dagbesteding zijn vaste medewerkers en vrijwilligers, ondersteunt
door een vast MDO team bestaande uit een Specialist Ouderengeneeskunde,
huisarts, psycholoog, en zo nodig een casemanager dementie.
Bij vervoer kan het belangrijk zijn bij deze specifieke doelgroep om dit door
ervaren en voor de cliënt bekende chauffeurs te doen die ervaring met deze
doelgroep hebben. Vervoer naar deze dagbesteding wordt daarom verzorgt
door gespecialiseerde chauffeurs van ‘de Blanckenborg’

Gericht op

NB: ervaring leert dat cliënten kiezen voor een dagbesteding gekoppeld aan
het zorgcentrum in verband met de reuring / gezelligheid en het ontmoeten
van andere mensen in huis qua activiteiten, medewerkers, inloop vanuit de
wijk, etcetera. Mocht er toch voor gekozen worden om groepen in de
dorpskernen te starten is het advies dit te doen op plekken waar meer
activiteiten zijn of in ieder geval met een groep van minimaal 8 deelnemers.
De Blanckenborg wil graag deze dagbestedingen opzetten / faciliteren in de
andere dorpskernen. Ook is de mogelijkheid eerst te starten in de
Blanckenborg en bij voldoende deelnemers uit een dorpskern te “verhuizen”
met de groep naar eigen dorp.
Stabilisatie
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Leveringsconditie

De aanvraag wordt zo spoedig mogelijk na aanmelding via de gemeente in
behandeling genomen. Inzet binnen 2 werkdagen. Continuïteit bij vakantie en
ziekte van de medewerker is gewaarborgd door middel van vervanging.
Maximale groepsgrootte 8 – 10 cliënten per dagdeel. Bij veel vraag is de
mogelijkheid dat de cliënt eerst op een wachtlijst geplaatst wordt, indien
minimaal 8 cliënten op de wachtlijst zal er een extra groep gestart worden.
Afname per dagdeel of meerdere dagdelen per week.

Prijs

De prijs per dagdeel (inclusief maaltijd) bedraagt € 43,50 exclusief
vervoer. Dagdelen zijn van 09:00 – 13:00 inclusief warme maaltijd. Van 13:00
– 16:00 en van 16:00 – 21:00 inclusief broodmaaltijd.
Met een WMO indicatie betaalt u alleen een eigen bijdrage in overleg met de
gemeente.
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Producten / diensten ter ondersteuning van de WMO consulent
Product/dienst:

Leveren van expertise indien medisch advies is vereist of indien de
cliënt adviseur ondersteuning nodig heeft om te komen tot een juiste
indicatie. Deelname aan bestaand 1e lijnsoverleg.

Omschrijving:

De organisatie heeft onderstaande expertise in huis om een bijdrage
te kunnen leveren aan de expertisetafel van de gemeente.








Specialist Ouderen Geneeskunde
GZ Psycholoog
Casemanager dementie
Verpleegkundig specialisten
Delierteam
Coördinerend wijkverpleegkundige
Extramuraal / casemanager

€ 104,00 per uur
€ 61,00 per uur
€ 47,50 per uur
€ 50,00 per uur
€ 80,00 per uur
€ 47,50 per uur

Leveringsconditie:

Op afroep beschikbaar, de aanvraag wordt zo spoedig mogelijk na
aanmelding via de gemeente in behandeling genomen. Afname wordt
per uur berekend.

Omschrijving:

Daarnaast is binnen Blijham een overlegplatform: het dorpsoverleg. Hierin
nemen verschillende zorg- en dienstverleners deel, inclusief de huisartsen,
thuiszorgorganisaties, een Specialist Ouderengeneeskunde, Stichting
Welzijn en de WMO consulenten.
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Social return
Product/dienst

Social return

Omschrijving

De Blanckenborg biedt social return in de vorm van:
 Het bieden van deelname aan het scholingsprogramma zoals deze is
opgesteld voor de organisatie. Indien gewenst kan er, door het
expertiseteam van de Blanckenborg, op maat een cursus worden
geboden.
 Een bijdrage leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

 door middel van het bieden van dagbesteding wil ‘de Blanckenborg’
haar maatschappelijke verantwoording tonen. Binnen onze
organisatie doet iedereen MEE. Ook mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking kunnen werken bij ons door middel
van werkzaamheden in de dagbesteding. Wij gaan hierbij uit van de
mogelijkheden van de cliënt en welke werkzaamheden zij zouden
kunnen doen.
De werkzaamheden zullen bijdragen aan de persoonlijke
ontwikkeling van de cliënt.

Gericht op:

Groei

Prijs:

Voor het leveren van professionele begeleiding bij de te verrichten
werkzaamheden vanuit de dagbesteding brengen wij de minimale
kostprijs van € 35,00 per dagdeel in rekening. Hier kunnen 4 deelnemers
voor begeleidt worden.

Voorwaarden:

Binnen de organisatie zal een vast contactpersoon worden
aangewezen. Het beleid t.a.v. social return zal binnen de organisatie
goed zijn afgestemd en er zal maatwerk worden toegepast.
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Voorliggende voorzieningen
Product/dienst

Deelname aan ontspanningsactiviteiten of ‘verenigingsactiviteiten’

Omschrijving

Het deelnemen aan ontspanningsactiviteiten die binnen ons zorgcentrum
worden geboden: zoals bv leuke middagen/avonden met zang, dans, muziek,
bingo etc.
Het deelnemen aan verenigingsactiviteiten die binnen ons zorgcentrum
worden geboden. Zoals bv handwerken, biljartclub. Zangvereniging, bingo,
wandelclub, visvereniging, koffieochtenden, meer bewegen voor ouderen,
etcetera

Doelgroep

Alle geïnteresseerden

Specialiteit

Begeleiding door deskundige activiteitenbegeleiders. Verzorgenden en
verpleegkundigen op de achtergrond voor calamiteiten. (AED is aanwezig,
EHBO / bedrijfshulpverlening idem)

Gericht op

Stabilisatie

Leveringsconditie

Iedere 55+'er in Westerwolde kan voor vervoer en activiteiten terecht bij
de OpStapBus en een lidmaatschap aangaan bij de vervoerservice van
OpStapBus.Ook zijn er allerlei uitstapjes te boeken via de OpStapBus.
Telefoonnummer: 0597-857970 .
Voor ouderen woonachtig in de gemeente Westerwolde en omstreken bieden
wij een uitgebreid pakket activiteiten. Een overzicht daarvan hebben wij in
een catalogus opgenomen op onze website: www.blanckenborg.nl. Heeft u
behoefte aan een andere activiteit of wilt u een aanpassing? Neem dan zeker
contact met ons op. Bij ‘de Blanckenborg’ is in principe heel veel mogelijk!
Voor vragen kunt u contact opnemen (0597-565500) met de receptie van ‘de
Blanckenborg’. Zij zullen u doorverbinden met de juiste medewerker om u te
woord te staan.

Prijs

Voor actuele prijzen kunt u contact opnemen met de OpStapBus. De bijdrage
voor de verschillende activiteiten staan opgenomen in de catalogus van ‘de
Blanckenborg’
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Product/dienst

Wasvoorziening in de aanleunwoningen

Omschrijving

Het wassen, drogen, vouwen van wasgoed

Bestelwijze

Het afnemen van deze dienst kunt u doorgeven bij de linnenkamer of via de
receptie.

Leveringsconditie

De was wordt door ons gehaald en gebracht. Voor vragen kunt u contact
opnemen met de receptie.
De was dient gelabeld aangeleverd te worden, labels zijn bij de linnenkamer
te bestellen.

Prijs

De kosten bedragen € 51,- per maand (prijs 1 juli 2020)

Product/dienst

Strijkservice in de aanleunwoningen

Omschrijving

Het strijken van uw wasgoed

Doelgroep

Ouderen met een beperking in de aanleunwoningen van de Blanckenborg

Bestelwijze

Het afnemen van deze dienst kunt u doorgeven bij de receptie.

Leveringsconditie

Voor vragen kunt u contact opnemen met de receptie. Indien u geen was
service afneemt kunnen wij uw strijkgoed halen/brengen voor € 0,35 per
kilometer.

Prijs

Overhemd/blouse
€ 1,80 per stuk
Broeken/pantalon
€ 1,80 per stuk
Zakdoek/theedoek
€ 0,50 per stuk
Overige zaken prijs in overleg
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Product/dienst

Technische/klussen dienst huis

Omschrijving

U kunt op uurbasis de hulp van een technisch medewerker inhuren. Veel
voorkomende klussen zijn o.a. het ophangen van een lamp, repareren van een
deurbel, schilderij ophangen, etc.

Doelgroep

Ouderen met een beperking in de aanleunwoningen van de Blanckenborg

Gericht op

Stabiliteit

Specialiteit

De medewerkers van de Technische Dienst zijn allemaal geschoold / gewend
om te gaan met de doelgroep ouderen en ouderen met cognitieve
problematiek. Daarmee is de omgang met deze specifieke doelgroep
waarschijnlijk anders dan door een gemiddeld klussenbedrijf. Tevens heeft
de Technische Dienst een signalerende functie. Mochten er situaties
aangetroffen worden die aanleiding geven tot zorg, zal dit gemeld worden bij
de Blanckenborg of de WMO – consulent.

Leveringsconditie

Afnemen van deze dienst kan via de receptie van de Blanckenborg
aangegeven worden. Uiterlijk binnen 5 werkdagen zal de technische dienst
bij u de werkzaamheden komen uitvoeren.

Prijs

De kosten voor het inhuren van een technische/klussendienst
bedraagt € 45,- voor het uitvoeren van klussen waarbij technische
kennis is vereist. (te beoordelen aan ‘de Blanckenborg’)
Voor klussen van niet technische aard brengen wij u een bedrag van € 30,per uur in rekening.
Prijzen exclusief materiaal op basis van nacalculatie.

Voor overige diensten van deze aard en voor de rest van de gemeente verwijzen wij u graag naar
TDC Vlagtwedde. Voor verdere informatie verwijzen we u graag naar het WMO loket van de
gemeente Westerwolde.

Producten- en dienstencatalogus
versie augustus 2020

Pagina 13

Product/dienst

Onderhoud tuin aanleunwoningen

Omschrijving

Door de goede samenwerking tussen Blanckenborg en Afeer, kan er tegen
een zeer gereduceerd tarief maandelijks een tuinman van Afeer ingepland
worden om uw tuin te onderhouden.

Doelgroep

Ouderen met een beperking in de aanleunwoningen van de Blanckenborg

Gericht op

Stabiliteit

Specialiteit

De medewerkers van de Technische Dienst zijn allemaal geschoold / gewend
om te gaan met de doelgroep ouderen en ouderen met cognitieve
problematiek. Daarmee is de omgang met deze specifieke doelgroep
waarschijnlijk anders dan door een gemiddeld klussenbedrijf. Tevens heeft
de Technische Dienst een signalerende functie. Mochten er situaties
aangetroffen worden die aanleiding geven tot zorg, zal dit gemeld worden bij
de Blanckenborg of de WMO – consulent.

Leveringsconditie

Afnemen van deze dienst kan via de receptie van de Blanckenborg
aangegeven worden. Uiterlijk binnen 5 werkdagen ontvangt u een abonnement
‘tuinonderhoud aanleunwoning’, waarmee via een machtigingskaart de juiste
gegevens verwerkt kunnen worden door Blanckenborg. Elke maand is het
mogelijk om te starten met het maandelijkse tuinonderhoud.
In de maandelijkse onderhoudsbeurt zit inbegrepen:
- 1 (vaste) tuinman,
- Maandelijkse 1 tuinbeurt van 60 minuten,
- Lichte onderhoudswerkzaamheden; zoals onkruid verwijderen,
schoffelwerk, bijsnoeien struiken en vaste planten.

Prijs

De kosten voor het inhuren van een tuinman bedraagt € 15,- voor het
uitvoeren van maandelijks onderhoud aan uw tuin.
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Product/dienst

Warme maaltijd inclusief controlemoment indien gewenst

Omschrijving

U ontvangt dagelijks een vers bereide warme maaltijd bij u thuis
bezorgd (afname op losse dagen is ook mogelijk).

Doelgroep

Alle geïnteresseerden binnen de gemeente Westerwolde, Pekela, Oldambt

Gericht op

Stabiliteit of groei

Specialiteit

Er komt zoveel mogelijk een vaste maaltijdbezorger. De maaltijdbezorgers
zijn mensen die goed op de hoogte zijn van de doelgroep, niet alleen de
maaltijd afleveren aan de deur, maar ook even binnen kunnen komen om de
maaltijd bijvoorbeeld op tafel te zetten, Bestek te pakken, even kijken of
alles in orde is met de klant en eventuele vragen mee kunnen nemen naar de
Blanckenborg. Met de klant wordt overlegd of die het prettig vindt dat er
contactgegevens van een 1e contactpersoon bij calamiteiten bekend is bij de
Blanckenborg. Indien de maaltijdbezorger een situatie aantreft met ziekte,
calamiteiten of afwezigheid die niet gemeld of gepland is, dan zal deze dit
terugkoppelen naar de verpleegkundige van de Blanckenborg, die dan contact
op zal nemen met de 1e contactpersoon.

Leveringsconditie

Een maaltijd kunt u tot 10 uur aanvragen, deze wordt dan rond de klok van 12
uur bij u thuis bezorgd. Het afnemen van een warme maaltijd kunt u
doorgeven bij onze voedingsdienst (tel 0597-565500)

Prijs

De prijs per warme maaltijd inclusief bezorging bedraagt € 7,75 (prijs 2020)
Wilt u daarbij ook een voor- en/of nagerecht dan betaald u € 0,25 per
gerecht extra.
Voorgerecht
Hoofdgerecht
Nagerecht
Totaal
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Product/dienst

Brood maaltijd

Omschrijving

U ontvangt dagelijks een broodmaaltijd voor het ontbijt en het
avondeten bij u thuisbezorgd.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden binnen de gemeente Westerwolde, Pekela, Oldambt

Bestelwijze

Het afnemen van een brood maaltijd kunt u doorgeven bij de
voedingsdienst (tel 0597-5655..)

Leveringsconditie

Een broodmaaltijd kunt u dagelijks aanvragen. Afname is alleen
mogelijk in combinatie met een warme maaltijd. Daarmee gelden hier
dezelfde condities als bij het leveren van een warme maaltijd.

Prijs

De prijs per broodmaaltijd inclusief bezorging bedraagt € 4,20 (prijs
2020). Dit betreft het minimum arrangement, uitgebreide
arrangementen tegen meerprijs mogelijk.

Product / dienst

Logeeropvang / etmaalopvang (respijtzorg)

Omschrijving

Voor een etmaal (of langer) verblijven in ‘de Blanckenborg’ in het
verzorgingshuis of in het verpleeghuis bij bijvoorbeeld het tijdelijk
wegvallen van de partner, waardoor alleen thuis blijven geen optie is, om de
mantelzorger een dag of weekeinde te ontlasten, omdat er door
omstandigheden even een dag of aantal dagen toezicht, hulp en begeleiding
nodig is in een beschermde woonomgeving met professionele zorg.

Doelgroep

Ouderen in de gemeente Westerwolde die tijdelijk even meer ondersteuning
nodig zijn en dit niet (snel) via een reguliere indicatie kunnen of willen
regelen.

Specialiteit

Tijdelijke opvang van ouderen met een hulp- of ondersteuningsvraag is een
situatie die vaker voorkomt binnen ‘de Blanckenborg’. Er is 24 uur per dag
een professioneel team aanwezig (verpleegkundigen, verzorgenden, een
Specialist Ouderengeneeskunde, etcetera) die de eerste opvang of geplande
opvang kunnen begeleiden. Voor zowel (oudere) cliënten met een sociale
hulpvraag als cliënten met cognitieve problemen of lichamelijke problemen.

Gericht op

Stabiliteit of groei

Leveringsconditie

Via WMO consulent of huisarts voor situaties waarin een indicatie niet
toereikend is of aangevraagd kan of hoeft worden. Het betreft in dit geval
particuliere inkoop van verblijf en of zorg.
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Prijs

Kosten per etmaal inclusief maaltijden, zorgverlening en 24 u toezicht (vol
pension) € 154,86.

Product / dienst

Particuliere inkoop zorg

Omschrijving

Voor cliënten in zorg extra zorguren inkopen boven de indicatie

Bestelwijze

Op aanvraag via de coördinerend teamleider van de betreffende afdeling /
het team.

Leveringsconditie

Extra zorguren kunnen aansluitend op bestaande diensten van medewerkers
afgenomen worden per uur. Als er op andere tijden extra zorguren gewenst
zijn dan worden deze met een minimum van 3 uur per dienst aangeboden (in
verband met CAO regel dat een oproep voor werken minimaal 3 uur moet
zijn)
De invulling van deze uren gaat in overleg met de cliënt en de coördinerend
teamleider en medewerker en zal worden vastgelegd in het zorgplan van de
cliënt. Tevens zal voor de inkoop van deze uren een overeenkomst worden
opgesteld die door beide partijen dient te worden ondertekend.

Prijs

de prijs per uur bedraagt € 35,-. Indien het specifiek verpleegkundige zorg
betreft: € 45,- per uur.
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Product/dienst

Catering

Omschrijving

Het leveren van diverse catering (zoals; hapjesschalen, salades, gebak etc./
zie catering folder) thuis of op de Blanckenborg locatie (recreatiezaal).

Bestelwijze

Voor vragen en bestellingen kunt u contact opnemen met de
voedingsdienst (0597-565500). Zie voor meer informatie onze website
(www.blanckenborg.nl)

Doelgroep

Alle geïnteresseerden binnen de gemeente Westerwolde, Pekela, Oldambt

Leveringsconditie

Bestellingen dienen 2 werkdagen vooraf te worden doorgegeven.

Prijs

Op aanvraag

Product/dienst

Zaalgebruik (exclusief bediening)

Omschrijving

Wanneer er bij het vieren van een verjaardag (of familiefeestje) een
grotere ruimte wenselijk is, dan kan de recreatiezaal per dagdeel tegen
betaling worden gebruikt.

Doelgroep

Alle geïnteresseerden binnen de gemeente Westerwolde, Pekela, Oldambt,
gerelateerd aan activiteiten gericht op ouderen binnen de gemeente
Westerwolde.

Bestelwijze

Het reserveren van een of meerdere dagdelen kunt u in overleg vastleggen
bij de voedingsdienst (tel 0597-565500)

Leveringsconditie

Indien beschikbaar.

Prijs

De prijs per dagdeel is € 100 (prijs 2020).
Cliënten in de aanleunwoningen betalen € 50 (prijs 2020).

Product/dienst

Zaalgebruik inclusief bediening

Omschrijving

Het gebruik van de recreatiezaal kan eveneens met bediening van personeel
worden gereserveerd.

Bestelwijze

Het reserveren van deze dienst kunt u in overleg vastleggen bij de
voedingsdienst (tel 0597-565500)

Doelgroep

Alle cliënten van ‘de Blanckenborg’ (inclusief aanleunwoningen)
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Leveringsconditie

In overleg. Deze service is alleen voor directe cliënten van ‘de Blanckenborg’
beschikbaar.

Prijs

De prijs per uur is € 35 (prijs 2020).

Product/dienst

Gebruik Aula

Omschrijving

De aula van ‘de Blanckenborg’ biedt de mogelijkheid voor het opbaren naast
het opbaren op het appartement.

Afspreken

Het gebruik van de aula kunt u in overleg met de dienstdoende
verpleegkundige regelen.

Doelgroep

Alle cliënten van ‘de Blanckenborg’ (inclusief aanleunwoningen)

Leveringsconditie

In overleg. Deze service is alleen voor directe cliënten van ‘de Blanckenborg’
beschikbaar.

Prijs

Opbaren in de aula van ‘de Blanckenborg’ kost € 75 (prijs 2020). U kunt in
overleg met de begrafenisondernemer kijken of dit is opgenomen binnen de
verzekering. Veelal is dat wel het geval.

Gebruik kabel TV:

Voor verzorgingshuis / verpleeghuis en aanleunwoningen: € 7,14 per maand

Verzekeringen bewoners Blanckenborg: € 26,10 per persoon per maand (inboedel en w.a).
Kamerprijs exclusief zorg:

Wanneer het nodig is een verpleeghuiskamer leeg te halen dan
aangegeven in de overeenkomst, dan is er de mogelijkheid de kamer
een beperkt aantal dagen aan te houden, dit gaat altijd in overleg
met het MT van de Blanckenborg.
€ 97,72 (Tarief 2020 Z917)
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