
DIENST- EN ZORGVERLENING
IN ALLE FASES VAN HET LEVEN



JOUW ZORG? 
DIE HEBBEN WE IN ONZE VINGERS!

Wonderlijk toch? Hoe vingers spontaan samenwerken als 
ze een handeling uitvoeren. Hoe ze samen een gewenst 
resultaat bereiken. Gevoel uitdrukken. Werken. Tokkelen. 
Spelen. Zorgen.

Als vingers willen we zijn. Verschillend en toch samen één. 
Een hedendaags zorgbedrijf, gestuurd door de natuurlijke 
refl ex van 750 medewerkers, om ‘iedere’ Roeselarenaar 
een menswaardige, betaalbare en kwalitatieve dienst- en 
zorgverlening te verzekeren, in alle fases van het leven, 
met extra aandacht voor de kwetsbare personen.

Onze kernwaarden zijn

samenwerking - professionaliteit - integriteit  
klantgerichtheid - engagement 

Het Zorgbedrijf bestaat uit 
3 zorgpijlers:

KINDZORG
THUISZORG

OUDERENZORG



Professionele dienst- en zorgverlening 
in alle fases van het leven

foto



KINDZORG THUISZORG

THUISVERPLEGING 

ZORGCOÖRDINATOR

DIENSTENCENTRA

KINDEROPVANG KIDZ

THERAPEUTISCHE ZORG

UITLEENDIENST SPEELGOED

De kindzorgdiensten van het Zorgbedrijf Roeselare vormen samen één KINDZORGNETWERK. 
Het netwerk bestaat uit onze diensten voor kinderopvang en onze diensten voor therapeutische zorg. 
Daarnaast hebben we ook een uitleendienst voor speelgoed.

Onze thuiszorgdiensten bieden hulp aan iedereen met een zorgvraag om hen zo goed mogelijk te ondersteunen 
in hun zelfstandig functioneren. Je kan kiezen uit een brede waaier van kwaliteitsvolle dienstverlening:

• poetshulp 
• warme maaltijden aan huis 
• klusjesdienst 
• was- en strijkservice 

Naast hulp voor dagelijkse persoonlijke verzorging (wassen, kleden,…) kan je bij onze dienst Thuisverpleging terecht voor alle acute, 
chronische of technische zorgen zoals: 

• inspuitingen
• (complexe) wondverzorgingen en compressietherapie 
• stomazorg 
• diabetesbegeleiding 

Bij de zorgcoördinator kan je terecht met al je vragen in verband met thuiszorg, wonen, zorg en welzijn, zowel individuele personen, 
familie, mantelzorgers als professionele zorgverleners.

ONZE TROEVEN EN WAARDEN

Onze dienstencentra bieden een ruim gamma aan activiteiten en diensten. Je kan er terecht voor ontmoetings- en clubactiviteiten, 
vormings- en hobbycursussen, sport en beweging, voordrachten, …
Onze drie dienstencentra:

• De Zilverberg 
• Schiervelde 
• Ten Elsberge

Op vlak van thuiszorg kan je bij ons terecht voor een integrale dienstverlening. 
Dit betekent dat je voor alle vormen van thuiszorg terecht kan bij 1 organisatie.

KIDZ is de overkoepelende naam van de kinderopvang in onze stad en de deelgemeenten voor kinderen van 0 tot 12 jaar. 
Het maakt niet uit of je kind wordt opgevangen in Beveren, Rumbeke of Roeselare, in groepsopvang of bij een onthaalouder. 
KIDZ biedt een unieke kwaliteit die geldt voor elke opvangplaats.

Het Roer is gespecialiseerd in onderzoek en behandeling 
van kinderen met uiteenlopende ontwikkelingsproblemen 
zoals: autismespectrumstoornis (ASS), hyperactieve kinderen 
(ADHD), complexe ontwikkelingsstoornissen (achterstand 
in de motorische ontwikkeling, taal- en spraakachterstand, 
leerstoornis, gedragsstoornis, …). 
Het Roer biedt ondersteuning aan 125 kinderen per week.

De Boom is er voor kinderen en jongeren met 
psycho-emotionele problemen: onderzoek en 
diagnosestelling, individuele en gezinstherapie, … 
Ook als ouder kan je er met je vragen terecht. 
De Boom heeft gemiddeld 35 afspraken per week.

Speelotheek Pipo is onze uitleendienst voor speelgoed. 
Bij Pipo kan je voordelig aangepast en gewoon spelmateriaal lenen.

Het MultiDisciplinair Team (MDT) helpt bij het indienen van 
een aanvraag voor ondersteuning bij het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap (VAPH). Dit team is samengesteld uit 
deskundigen (psycholoog, arts, verpleegkundige, …) en is erkend door 
het VAPH.
 

Onze dienstencentra bieden een ruim gamma aan activiteiten en diensten. Je kan er terecht voor ontmoetings- en clubactiviteiten, 

Onze troeven en waarden:

• verwelkoming van ieder kind
• elk kind wordt centraal geplaatst
• professionele medewerkers
• een warm, huiselijk opvangnestje bieden

• streven naar verbondenheid, vertrouwen 
en continuïteit

• ruimte voor ontmoeting scheppen
• samenwerking met betrokken partners

• Minder Mobielen Centrale
• boodschappendienst 
• vervoerdiensten 
• personenalarmtoestellen

• sondevoeding, pijnpomp, chemotherapie 
• hulp bij klaarzetten en/of toedienen medicatie 
• geriatrische, palliatieve, oncologische, psychiatrische zorg 
• incontinentieproblematiek 



OUDERENZORG

DAGVERZORGINGSCENTRUM

KORTVERBLIJF

WOONZORGCENTRA

Woon je thuis en heb je nood aan sociaal contact of specifi eke zorgen? Dan kan je één of meerdere dagen per week terecht in ons 
dagverzorgingscentrum.

Het dagverzorgingscentrum Sint-Henricus bevindt zich in Rumbeke.

Je kan tijdelijk niet meer zelfstandig thuis wonen, bijvoorbeeld omdat je nog revalideert na een ziekenhuisopname? Of jouw partner of 
mantelzorger kan tijdelijk niet voor je zorg instaan? Dan kan een kortverblijf een oplossing bieden. 

Een kortverblijf in een weekend of een vakantieperiode, kan ook een adempauze vormen voor jouw familie.
Kortverblijf is voor maximum 30 dagen, verlengbaar met nog eens 30 dagen. Per jaar kan het voor maximum 90 dagen.

Je kan niet langer thuis wonen en je hebt doorlopend zorg nodig? Dan kan je terecht in een van onze woonzorgcentra. 

Onze woonzorgcentra bieden diensten aan die zo nauw als mogelijk aansluiten bij de thuissituatie. Het accent ligt op comfortabel wonen 
en goede zorg.

Onze troeven en waarden:

• een warm thuisgevoel
• respect voor ieder individu
• voor elke inwoner van Roeselare, ook de meest kwetsbare
• uitmuntende zorgverlening
• hedendaags comfort
• kwaliteit op alle vlakken (zorg, dienstverlening, hotelservice, accommodatie, bewonersactiviteiten, maaltijden, 

relatie met de familie) 
• vooruitstrevend

Op vlak van OUDERENZORG bieden onze verschillende zorgdiensten een grote  variëteit aan diensten aan: 
van basiszorg tot intensieve zorgverlening.

• dagverzorgingscentrum:    
• kortverblijf:   
• woonzorgcentrum:  
• servicefl ats: 

je woont thuis en hebt overdag zorg nodig 
je woont thuis, hebt zorg nodig en je kan tijdelijk niet zelfstandig wonen
je kan niet langer thuis wonen, ook niet met thuishulp  
je kan nog zelfstandig wonen

WZC De Waterdam
Roeselare
150 bewoners

WZC Ter Berken
Roeselare
89 bewoners

WZC Sint-Henricus
Roeselare-Rumbeke
87 bewoners

WZC De Zilverberg
Roeselare-Rumbeke
120 bewoners

SERVICEFLATS
Servicefl ats zijn ideaal voor 65-plussers die zelfstandig kunnen wonen en geen continue zorg of ondersteuning nodig hebben. 
Je behoudt je zelfstandigheid en privacy, in een comfortabele omgeving met een groot veiligheidsgevoel.

Residentie Zilverschoon in Roeselare heeft een aanbod van 30 servicefl ats.



WZC De Waterdam
Handelsstraat 37 
8800 Roeselare

051 27 09 00
de.waterdam@zbroeselare.be

WZC De Zilverberg
Knokuilstraat 35 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 26 26 70
zilverberg@zbroeselare.be

Dienstencentrum De Zilverberg
Knokuilstraat 35 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 26 26 80
dczilverberg@zbroeselare.be

Dienstencentrum Schiervelde
Schierveldestraat 55+  
8800 Roeselare

051 26 38 00 
dcschiervelde@zbroeselare.be

Zorgbedrijf Roeselare
Gasthuisstraat 10  
8800 Roeselare

051 80 52 00 
info@zbroeselare.be

www.zbroeselare.be
www.zbroeselare.be/facebook
www.zbroeselare.be/linkedin

KIDZ
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 53 00
kindzorg@zbroeselare.be

Het Roer
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 53 00
kindzorg@zbroeselare.be

De Boom
Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare

051 80 53 00
kindzorg@zbroeselare.be

Serviceflats 
Residentie Zilverschoon
Beversesteenweg 51 
8800 Roeselare

WZC Ter Berken
Zijstraat 59
8800 Roeselare

WZC Sint-Henricus
Sint-Rochusstraat 12 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 27 27 13
zilverschoon@zbroeselare.be

051 24 96 54
ter.berken@zbroeselare.be

051 24 11 01
sint.henricus@zbroeselare.be

Dagverzorging Sint-Henricus
Sint-Rochusstraat 12 
8800 Roeselare-Rumbeke

051 26 90 34
dvc.sint.henricus@zbroeselare.be

Dienstencentrum Ten Elsberge
Mandellaan 101
8800 Roeselare

051 24 60 50
dctenelsberge@zbroeselare.be

Dienst Thuiszorg
Mandellaan 101   
8800 Roeselare

051 24 60 50 
thuiszorg@zbroeselare.be

Dienst Thuisverpleging
Mandellaan 101   
8800 Roeselare

051 24 60 50 
thuisverpleging@zbroeselare.be

Speelotheek Pipo
Hugo Verrieststraat 94  
8800 Roeselare

051 23 63 66 
kindzorg@zbroeselare.be



Gasthuisstraat 10
8800 Roeselare
051 80 52 00
info@zbroeselare.be

www.zbroeselare.be
www.zbroeselare.be/facebook
www.zbroeselare.be/linkedin


