Dagbesteding
Bij de Soete Moeder vinden we dat iedereen een nuttige bijdrage kan leveren. Ieder mens mag gezien
worden, met of zonder beperking. Ieder mens verdient een omgeving waar zij of hij haar kwaliteiten
kan inzetten en dienstbaar kan zijn. Na een betekenisvolle dag blij en voldaan naar huis gaan, wie wil
dat nou niet? Inclusief werkgeverschap vinden wij vanzelfsprekend!

Voor wie is het bedoeld?
Personen met een licht verstandelijke beperking die in een echt bedrijf willen werken en voor wie de
activiteiten in een hotel aanspreken. Daarnaast moet je beschikken over een Persoonsgebonden
budget (PGB).
Je kunt oriënteren en meedoen:
❖
❖
❖
❖

in de keuken;
in de horeca/bediening;
bij de facilitaire dienst;
(beperkte mogelijkheden) in het tuinonderhoud.

Bijvoorbeeld:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Handdoeken vouwen en naar de hotelkamers brengen
Koffie en thee aanvullen op de hotelkamers
Helpen met bedden opmaken
Helpen bij ontbijt en lunch
Helpen in de keuken
Helpen in de tuin
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Wat kun je leren?
Je krijgt de kans om te wennen en werken aan een dagritme en leert zelf je dagen nuttig in te vullen
en te structureren. Doordat je in een kleine groep werkt leer je om te gaan met nieuwe mensen en
situaties en leer je jezelf weer beter kennen. Zo kun je leren om je zelfredzaamheid te vergroten,
sociaal isolement te verlichten of voorkomen en om te gaan met je eigen beperkingen. Op die manier
werk je aan jouw ontplooiing en persoonlijke ontwikkeling.

Heb je belangstelling?
De volgende selectiecriteria worden gehanteerd bij het vaststellen van je geschiktheid voor een
dagbestedingsplek:
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

je hebt voldoende motivatie;
je persoonlijke problematiek is hanteerbaar;
je kunt functioneren in een groep;
je bent fysiek gezond;
Je bent sociaal vaardig;
je bent in staat om aan regelmatige activiteiten deel te nemen;
je bent in staat om nieuwe dingen te leren;
je wilt werken met behoud van uitkering of zonder uitkering/salaris;
je gebruikt geen drugs of alcohol, hebt geen detentieverleden en/of agressief gedrag;
je beschikt over een persoonsgebonden budget vanuit de WLZ.

Je ouders en/of verzorgers kunnen telefonisch contact opnemen met Eline van Lith. Wensen en
mogelijkheden worden dan besproken.

Het traject
❖ Na een persoonlijke kennismaking kan je starten met een proefdag. Als je nog twijfelt welke
kant je op wilt, krijg je de kans om erachter te komen wat het best bij jou past.
❖ Omdat de Soete Moeder een hotel is met echte gasten, zijn er verschillende afdelingen waar
je aan de slag zou kunnen. In een hotel is namelijk altijd genoeg te doen!
❖ Als je keuze is gemaakt dan wordt er een zorgbeschrijving opgesteld (Zorgkantoor). Hierin
wordt beschreven welke zorg wij bieden en wat we met de zorg willen bereiken.
❖ Vervolgens stellen we een zorgovereenkomst van opdracht op (SVB). Hierin leggen we o.a.
vast wanneer je werkt en het tarief.
❖ Je werkt onder begeleiding in een klein groepje van maximaal 4 personen. Daarnaast heb je
een persoonlijke coach.
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