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Arbeidsmatige
dagbesteding
cliënten Wonen, 
Welzin & Werk 

Binnenkort start in uw bedrijf een cliënt vanuit Wonen, Welzijn & Werk, een afdeling binnen Senzer. 
Via deze leaflet willen wij u informatie geven en op de hoogte brengen van een aantal belangrijke 
afspraken betreffende de samenwerking. 

Voor de begeleiding van deze cliënt is het belangrijk 
dat er een controle is over de aanwezigheid. Met u 
zijn afspraken gemaakt over het aantal dagdelen dat 
de cliënt aanwezig is en over de periode waarover dit 
geldt. Dit alles is vastgelegd in een plaatsingsovereen-
komst. 

Wij verzoeken u dringend, om direct nadat gecon-
stateerd is dat de cliënt niet aanwezig is, telefonisch 
contact op te nemen met een administratief mede-
werker of met de persoonlijke begeleider van de 
cliënt via: 

Senzer, Wonen, Welzijn & Werk 
T.  0492 58 24 48 

De cliëntbegeleider kan na het telefonisch contact 
direct een onderzoek doen naar de reden van afwe-
zigheid en er zorg voor dragen dat de cliënt zich weer 
bij uw bedrijf meldt. Indien dit laatste niet haalbaar 
is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht. 

Daarnaast is het van belang dat wij tijdig op de hoogte 
worden gebracht van eventuele bedrijfssluitingen tij-
dens feestdagen en/of vakantieperioden. 
Op dat moment kunnen wij tijdig op zoek gaan naar een 
vervangende ‘(werk)plek’ om de periode van sluiting te 
overbruggen. 

Wij verzoeken u wekelijks een opgave aan Wonen, 
Welzijn & Werk te verstrekken over de aanwezigheid 
(aantal uren per dag) van de cliënt. Deze uren dienen 
wij wederom te verantwoorden bij de opdrachtgever. 
Met u worden afspraken gemaakt over de wijze van 
aanlevering van deze gegevens. 

Indien u nog vragen heeft over de plaatsing kunt u altijd 
contact opnemen met de cliëntbegeleider. Deze is 
bereikbaar op het algemene telefoonnummer van 
Wonen, Welzijn & Werk of men kan u doorverbinden 
naar de mobiele telefoon. Bij afwezigheid van de vaste 
contactpersoon kan bij calamiteiten altijd een andere 
cliëntbegeleider u te woord staan.  
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