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Voor Mekaar
Zinvolle dagbesteding met hart voor zorg

Dagbesteding
voor kinderen en
jongvolwassenen
m e t e e n
( m e e r v o u d i g e )
b e p e r k i n g

Wij hebben het Voor Mekaar

Belevingsgericht,
ontwikkelingsgericht of
licht arbeidsmatig werken.

Dagbesteding

Visie op dagbesteding
Dagbesteding is een breed begrip; het kan uiteenlopende activiteiten
omvatten. Een gemeenschappelijke noemer is dat ze bestaat uit
activiteiten die als zinvol worden ervaren, zodat ze een persoonlijke
ontwikkeling mogelijk maken en zoveel mogelijk een maatschappelijke
relevantie hebben.
Dagbesteding vervult een belangrijke functie in het bestaan van mensen
en draagt bij aan het terugwinnen of vergroten van zelfredzaamheid en
het op zinvolle wijze structureren van de dag. Via dagbesteding
functioneren mensen in de sociale en culturele aspecten van de
samenleving. Bovendien kan dagbesteding mensen een maatschappelijke
identiteit geven en versterkt ze het gevoel deel uit te maken van de
samenleving.

Iedereen wil op een leuke en zinvolle manier
zijn dag invullen.
Een plek om anderen te ontmoeten.
Dingen doen waar je goed in bent of waar je
van leert.
Activiteiten gericht op sfeer, regelmaat en
ontspanning.
Buitenactiviteiten, genieten van de omgeving,
samen lunchen en vooral(!) plezier hebben.
Het opdoen van lichaamsgebonden ervaringen
en het stimuleren van de zintuigen.

Om dit te bereiken ligt de nadruk op de mogelijkheden van mensen en
de (verdere) ontwikkeling daarvan. Dagbesteding maakt voor veel
mensen een essentieel onderdeel uit van het bestaan. Dit geldt ook
voor mensen met een handicap. Vanuit deze visie op dagbesteding
krijgen cliënten optimale kansen om te kunnen leven, werken en
recreëren zoals zij dat willen.
Uitgangspunten:
 De bejegening is respectvol
De cliënt wordt benaderd zoals ieder mens benaderd wil worden,
met respect voor elkaar. Vraaggericht werken vraagt van
medewerkers een open houding en communicatie waarin
duidelijkheid, respect en eerlijkheid sleutelwoorden zijn. De
benadering is stimulerend, met inachtneming van de grenzen die
de cliënt aangeeft. Vanuit de dagbesteding wordt zoveel mogelijk
aansluiting gezocht met activiteiten in de samenleving.
 De dagbesteding is vraaggericht
de cliënt staat centraal en zijn vragen bepalen het dagbestedingsprogramma en de wijze waarop hij daarbij ondersteund wil
worden. De dagbesteding is op maar en afgestemd op de
individuele wensen en mogelijkheden van de cliënt. Een flexibele
organisatie is belangrijk opdat ingespeeld kan worden op
veranderende vragen van de cliënt.
 Het dagbestedingsplan is deel van het individuele ondersteuningsplan
in het individuele ondersteuningplan is het dagbestedingplan
opgenomen. Hierin wordt vastgelegd hoe de dagbesteding wordt
vormgegeven. Samen met de cliënt wordt dit plan vastgesteld.
Het plan wordt regelmatig met de cliënt en zijn vertegenwoordiger geëvalueerd en bijgesteld als de vraag verandert.

