
 

Vrijwillige inzet 
Proteion maakt vrijwillige inzet op vele vlakken mogelijk. Zo zijn er in Limburg tal van 
zorgvrijwilligers actief om mensen met een beperking en hun mantelzorgers te 
ondersteunen. Daarnaast organiseren we de vrijwillige inzet bij bijvoorbeeld tafeltje-dek-je, 
hulp bij thuisadministratie en buurtbemiddeling.  
 

Hulp in de huishouding 
De thuishulp ondersteunt bij lichte en zware huishoudelijke taken in huis. Samen met uw 
vaste thuishulp spreekt u af wanneer deze langskomt en wat er in huis moet gebeuren. 
Zonder indicatie kunt u (particuliere) thuishulp inschakelen of hiermee uw geïndiceerde 
uren uitbreiden. 
 

Thuisbegeleiding  
Heeft u hulp nodig bij de organisatie van het huishouden, de opvoeding van de kinderen of 
het structureren van de dagelijkse bezigheden? Dan kan thuisbegeleiding uitkomst bieden. 
Onze medewerkers helpen om weer overzicht te krijgen, vooruitgang te zien en zelfstandig 
te blijven. 
 

Dagvoorziening  
De dagbesteding van Proteion draagt bij aan behoud van structuur en regelmaat voor 
mensen voor wie dat extra belangrijk en noodzakelijk is. Het helpt vereenzaming 
tegengaan, ondersteunt zodat mensen langer thuis kunnen blijven wonen en ontlast de 
partner en directe omgeving. We bieden ook dagbesteding voor cliënten met (beginnende) 
dementie. Waar mogelijk werken we samen met lokale organisaties en vrijwilligers. 
Proteion heeft de volgende dagvoorzieningen in Roermond: RCG, Roncalli, Roncalli 
Staete, Klein Kerckeveld, Klaverhof en Societeit Tof.  
 

Kortdurend verblijf 
Bij kortdurend verblijf logeren gasten op een locatie van Proteion, waar zij in alle rust 
kunnen herstellen van ziekte of een operatie of om de mantelzorger tot rust te laten komen 
(respijtzorg). Wij bieden professionele zorg, begeleiding en activiteiten in een comfortabele 
omgeving. 

Wmo-aanbod in Roermond 

Proteion benadert mensen als burgers die deel uit maken van de samenleving,  
van hun omgeving en tot veel in staat zijn, alleen én met elkaar. Als professionals in  
zorg en welzijn willen we daar dienstbaar en ondersteunend aan zijn: in aanvulling op  
wat men zelf of met elkaar kan. Vanuit passie en betrokkenheid, samen met anderen.  

 

 

www.proteion.nl      088-850 00 00 

Proteion biedt naast bovenstaande Wmo-diensten ook thuiszorg, behandeling,  
zorg op afstand, revalidatie, gemaksdiensten, hulpmiddelen, servicewoningen en  

zorgcentra. Kijk voor meer informatie op de website of bel ons Klantcontactcentrum. 


