
De kunst 
van het ouder

worden

Er verandert veel. 

Voor u als gemeente, 

maar ook voor uw ouderen. 

Rosengaerde geloo
 in een 

toekomst waarin ouderen de 

regie in eigen handen houden. 

Daarin kunnen 

wij helpen. 

Ouder worden is een kunst

Met de veranderingen die op stapel staan, lijkt ouder worden meer dan ooit een kunst 
op zich. Ook voor u als gemeente. Rosengaerde gaat die uitdaging graag met u aan. 
U profiteert daarbij direct van onze jarenlange expertise, sterke lokale binding en 
flexibele werkwijze. Centraal staan de wensen en behoeften van de cliënten. Zij zijn 
de regisseur. Wij slaan een brug naar de meest passende oplossing. Daarbij bieden 
wij geen standaardoplossingen, maar leveren wij met onze medewerkers, verwante 
organisaties én vrijwilligers maatwerk. 

We doen het samen!

Rosengaerde werkt samen met lokale en regionale organisaties. Dankzij die proactieve 
houding, onze sterke binding op lokaal niveau en bovenal onze 250 medewerkers en 
evenzoveel vrijwilligers kunnen wij dagelijks meer dan 550 cliënten een aangename 
oude dag bezorgen. 

Meer weten?

Rosengaerde wil een thuis bieden aan mensen die – soms tijdelijk – zorg, diensten of 
voorzieningen nodig hebben. Dat kan zowel thuis als bij ons in Rosengaerde.

Zorgcentrum Rosengaerde

Pastoriestraat 1
7721 CT DALFSEN
Telefoon (0529) 431 541
Email: info@rosengaerde.nl
Internet: www.rosengaerde.nl 
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De keuze is 
aan de cliënt!

Parel in de zorg
Onze professionele medewerkers leveren zorg op maat en adviseren de naasten. 
Persoonlijke wensen staan centraal! Rosengaerde biedt als multi-dienstverlener 
een volledig zorg- en dienstenpakket:

• Verpleeghuiszorg
• Verzorgingshuiszorg
• Thuiszorg en extramurale zorg
• Huishoudelijke zorg kwetsbare ouderen
• Tijdelijke opname en respijtzorg
• Volledig Pakket Thuis (VPT)
• Beschermd wonen 
• 24 uurs zorg op afspraak en afroep 
 in de kernen Dalfsen en Lemelerveld
• Welzijn
• Dagopvang, ook in landelijke omgeving (Damhoeve) 
• Dagactiviteiten
• Personenalarmeringssysteem
• Was- en linnendienst
• Zorg Persoonlijk Gebonden Budget (PGB)
• Maaltijdservice, ook dagelijks warme maaltijden bij cliënten thuis

Grote ambities van onze zijde wekken hoge verwachtingen bij u. Terecht! Wij zijn 
financieel gezond en hebben facilitair alles in huis voor optimale zorg, voeding en 
(huishoudelijke) ondersteuning. U kunt op ons rekenen:

• Voor zorg thuis tot en met het leven in een verpleeghuis
• Voor nieuwe vormen van dienstverlening, uitgaande van cliëntregie
• Voor zorg passend binnen de huidige financiële kaders 

Als multi-dienstverlener wil Rosengaerde een actieve bijdrage leveren aan de ont-
wikkeling van zorg, diensten en wonen voor ouderen in de kernen van de gemeente 
Dalfsen. Dankzij onze sterke relaties met zowel de plaatselijke bevolking als lokale 
en regionale organisaties kunnen wij bovendien serieus ingaan op persoonlijke wensen 
van de bewoners in deze gemeente. 

Tevreden cliënten én medewerkers; daar draait het bij ons om! Het is deze visie 
en de uitwerking daarvan, waarvoor Rosengaerde eind 2013 de titel ‘Parel in de zorg’ 
én koploper(!) kreeg. In 2014 zijn wij bovendien voorgedragen voor het Gouden Prezo 
keurmerk in de zorg. 

Wij gaan in 
op persoonlijke

wensen van 
cliënten

Dalfsen is bekend terrein. Voor onze medewerkers, onze vrij-
willigers, maar ook zeker voor onze cliënten. Hier willen zij blijven 
wonen, hoe oud ze ook worden. Rosengaerde helpt hen daarbij. 
Thuis of in het zorgcentrum. 
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