Bets en Frans Opbroek, ouders van Erwin

Werken in de driehoek

De cliënten van de dagbesteding zijn (jong)volwassenen en senioren met een lichte, matige of ernstige verstandelijke

Het verhaal van
Nathalie

Na het speciaal onderwijs bezocht Nathalie Maassen een activi-

teitencentrum van PSW, waar ze kennis maakte met een breed
scala aan dagbesteding. Haar activiteitenprogramma werd door

de jaren heen steeds meer toegespitst op
haar wensen en behoeften. Nu werkt

Nathalie met begeleiding volledig buiten
de muren van het activiteitencentrum.

Ze krijgt creatieve dagbesteding in

Atelier de Graasj en neemt deel aan
twee groepsbegeleide werkplekken:

beperking met zeer verschillende mogelijkheden. Cliënten kunnen een bijkomende lichamelijke of zintuiglijke be-

montage- en inpakwerk bij een regulier

eisen aan medewerkers zodat elke cliënt passende ondersteuning kan krijgen. Van medewerkers wordt een res-

Cultuurfabriek. Susanne Voncken is al

perking hebben. Daarnaast kunnen zij psychische problemen hebben en/of autisme. PSW stelt hoge professionele

pectvolle houding verwacht ten opzichte van cliënten en hun omgeving, een grote inzet en een sterk inlevingsver-

mogen. Daarnaast hechten we veel waarde aan goede contacten met ouders en verwanten van cliënten. We

bedrijf en huishoudelijke taken in de ECI
dertien jaar de persoonlijk begeleider van
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Zinvolle
dagbesteding

voor volwassenen met
een verstandelijke beperking

Nathalie: "Ik ben zo trots op de groei die

erkennen familieleden als deskundigen als het gaat om hun eigen kind of verwant. Gedeelde verantwoordelijkheid

ze heeft doorgemaakt!" Nathalie zelf

begeleiding en zijn net als de cliënten vertegenwoordigd in lokale raden en hun inbreng is van essentieel belang.

plekken. Zoals het nu is, vind ik het leuk!"

-ofwel werken in de driehoek- is een belangrijk uitgangspunt. Ouders en verwanten worden actief betrokken bij de

Voor vragen en opmerkingen
kunt u contact opnemen met

2016 Uitgave PSW Realisatie hoenenenvandooren.nl

"Erwin gaat elke dag met plezier naar het
activiteitencentrum. Wij zijn altijd welkom,
worden snel geholpen als we een vraag hebben,
afspraken worden nagekomen en als er iets is,
belt de begeleiding nog voordat Erwin thuis is.
We zijn heel tevreden over PSW."

voegt eraan toe: "Ik heb drie ﬁjne werk-

Onze passie kent geen beperkingen

Ruimte voor
mogelijkheden

Dagbesteding in de wijk

PSW biedt zinvolle dagbesteding aan volwassenen

We proberen om cliënten zo dicht mogelijk bij huis pas-

PSW biedt dagbesteding in en vanuit diverse kleinschalige locaties, verspreid over Noord- en Midden-Limburg.

met een verstandelijke beperking. Er is voor ieder

sende dagbesteding te bieden. De dagbesteding is ge-

in plaats van beperkingen. Iedereen krijgt de kans

meer activiteiten vinden buiten de muren van een acti-

wat wils. We gaan uit van iemands mogelijkheden
om kennis en kwaliteiten te laten zien en zich te

ontwikkelen. PSW biedt voor iedereen een pas-

sende oplossing.

Yvon Winkelmolen woont en werkt bij PSW

Arbeidsmatige dagbesteding biedt een breed scala aan
activiteiten met een arbeidsmatig en/of ambachtelijk

karakter. Werkzaamheden worden uitgevoerd in op-

richt op deelname aan de lokale samenleving. Steeds

dracht van PSW of van externe bedrijven. Met de juiste

viteitencentrum plaats.

prestatie naar vermogen en productie een belangrijke

Activerend en belevingsgericht

Activerende/ belevingsgerichte dagbesteding is gericht

op de beleving van cliënten en niet op prestatie of pro-

"Toen ik van school kwam, ben ik meteen
gaan werken bij PSW. Ik doe twee dingen die
ik heel leuk vind: schilderen en werken in de
horeca. Voor mij mag dit altijd zo blijven!"

Arbeidsmatige dagbesteding

"Na een moeilijke periode is
mijn hele leven veranderd. Ik kan
in het atelier mezelf zijn. Ik ben
weer gelukkig, voel me nuttig,
geaccepteerd en gewaardeerd."

Joke Gommans werkt in een atelier

persoonlijke begeleiding spelen het leveren van een

rol. Ook hier wordt de dagbesteding afgestemd op de

mogelijkheden, beperkingen en wensen van de individuele cliënt.

hout, textiel, keramiek, zeep en kaarsen), tuinactiviteiten,

Leren en ontwikkelen

Er zijn een groot aantal verschillende activiteiten mogelijk.

computeractiviteiten. Daar waar mogelijk kunnen cliën-

werk (montage- en inpakwerk), administratief werk en

ontwikkelen. Cliënten kunnen gebruik maken van ver-

huishoudelijk werk, catering (koken, bakken), industrieel

ductie. Al worden in de verschillende activiteitengroe-

Activiteiten

mogelijk wordt aandacht besteed aan de ontplooiing of

Cliënten kunnen zich bezig houden met bijvoorbeeld

ten het werken in een activiteitencentrum combineren

deren/tekenen), ambachtelijke activiteiten (bewerking van

bedrijven of instellingen.

pen wel mooie en nuttige producten gemaakt. Waar

instandhouding van talenten en vaardigheden. Met de

nadruk op het persoonlijke welzijn, goede verzorging en
sociale contacten.

wandelen, ﬁetsen, snoezelen, creatieve activiteiten (schil-

met individueel of in groepsverband werken bij lokale

Binnen de dagbesteding is veel aandacht voor leren en
schillende vormen van extra ondersteuning, persoonlijke begeleiding, communicatieondersteuning, video

interactie begeleiding en trainingen op maat.

