Dagactiviteiten/Werk
Our House
Realisatie van een kleinschalig begeleid-werk-project voor jong-volwassenen met een
verstandelijke beperking.
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Projectbeschrijving Our House
Achtergrond project
Het project betreft een initiatief gestart door ouders die geen geschikte woonen werkplek kunnen vinden voor hun jongvolwassen kinderen met een
verstandelijk beperking en/of autisme.
Stichting Our House is opgericht vanuit de visie dat mensen met een
verstandelijke beperking en/of autisme recht hebben op een veilige,
vertrouwde woning èn om, evenals als elk ander mens recht heeft, op een
plaats in de samenleving.
Onze bewoners vallen onder de WLZ. Werken in loondienst valt voor de
meesten niet te verwachten. Om deze reden zal Our House er zelf alles aan
doen om werk te organiseren, rekening houdend met de interesses, talenten
en capaciteiten van de bewoners. Ook zal er goed op gelet worden wat een
bewoner aankan. De doelstelling is dat er iets geleerd wordt en belangrijker
nog, dat er succesmomenten zijn. Dit bevordert het zelfvertrouwen en geeft
hen het gevoel onderdeel uit te maken van de samenleving. Op dit moment is
het nog niet volledig duidelijk wie de bewoners zullen zijn. In overleg met de
bewoners, ouders en IPSE de Bruggen, zullen we het aanbod van activiteiten
verder uitwerken zodra we beter weten wie deel zullen nemen.

Visie op dagactiviteit/werk
Voor een aantal van onze bewoners met autisme geeft het werken
buitenshuis te veel prikkels. Werken in en rondom Our House in de
moestuin en in de bekende omgeving en buurt zal hen rust en vertrouwen
geven. De aansluiting en contact met de buurt is erg belangrijk. Our House
zal daarom ook gebruik gaan maken van de mogelijkheden in de wijk in
samenwerking met winkels en bewoners in de wijk. Hiermee wordt de
bewustwording en integratie in de wijk vergroot. Het is andersom ook
belangrijk dat omwonenden Our House weten te vinden om als vrijwilliger te
werken.
Bij het uitvoeren van deze activiteiten en werkzaamheden zullen onze
bewoners ondersteund en begeleid worden door een vast team begeleiders
van IPSE de Bruggen.
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Scheiden werk en zorg
Bij Our House zijn wonen en zorg gescheiden. Deze scheiding wordt ook
doorgevoerd op het gebied van werk- en dagactiviteiten, waardoor er meer
regie mogelijk is voor ouders, bewoners en Stichting Our House. De
scheiding van werken en zorg heeft, door de extra betrokkenheid van ouders,
voordelen:













Het hebben van een geschikte werkplaats is niet afhankelijk van de
zorgaanbieder, maar van de ouder.
Als de begeleiding op het werk, of bij de dagactiviteit, niet naar wens
gaat, is er de mogelijkheid om met een andere zorgaanbieder de
samenwerking aan te gaan.
De dagactiviteit/werk wordt afgestemd specifiek op de behoefte,
interesse, wensen en mogelijkheden van de bewoner.
Doordat er meer contact is tussen de ouders en de begeleiders van de
dagbesteding, zullen ouders meer betrokken zijn bij de inhoud en de
opzet van de activiteiten en werkzaamheden.
Ouders en begeleiders zijn betrokken bij het leggen van contacten in
de wijk en omgeving betreffende werk en activiteiten buiten de woning.
Dit zal leiden tot meer integratie in de samenleving.
De dagactiviteiten/werk vergroten het contact van de bewoners met de
buurtbewoners, er vindt integratie binnen de gemeenschap en de wijk
plaats en het geeft sociale cohesie.
Ouders kunnen ook kiezen voor werk/dagbestedingsplaats buiten Our
House. Dan is de begeleiding niet altijd van Ipse de Bruggen
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Multifunctionele (dagbestedings) ruimte
Een huiselijke ruimte met tafels en stoelen waar o.a. creatieve
werkzaamheden worden uitgevoerd.
Al naar gelang de behoefte van de bewoner en wat deze aankan.
Als activiteit bijvoorbeeld: het maken van 3Dkaarten, versieringen voor de
kerst en verjaardagen, knutselkadootjes voor verjaardagen van dierbaren,
huisgenoten en begeleiders enz.
Activiteiten die seizoensgebonden zijn, bijv. in de winter pindakettingen
maken voor vogels. Een herfsttafel maken. Muziek maken, zingen.
Deze ruimte wordt tevens de lunchruimte voor alle deelnemers en
begeleiders van de Our House dagbesteding.
In deze ruimte wordt gewerkt door het “cateringteam”.
Koffie en theezetten. Het dekken en afruimen van de lunchtafel, vaatwasser
in-en uitruimen, hapjes maken voor de lunch en bezoek. Traktaties voor
verjaardagen van huisgenoten en begeleider.
Het verwerken van producten uit de moestuin.
Als afscheiding kan er indien mogelijk een schuifwand geplaatst worden.
Deze ruimte kan buiten de AC openingstijden ook dienst doen als
vergaderruimte voor de ouders, bijeenkomsten van mensen uit de wijk, het
vieren van (grotere) festiviteiten met de bewoners, spreekruimte voor bezoek.
Een chillhoekje
Waar men kan relaxen, DVD kijken even. Met koptelefoon muziekje
luisteren. Spelletje doen, dutje doen.
Bijkeukentje voor wasmachine en droger en voorraadruimte:
Voor het wassen van keukendoeken en schorten enz.
Opslagruimte voor materialen voor AC
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Ruimte voor een winkeltje waar zelf gemaakte spullen uit de creatieve
huiskamer, producten uit de moestuin en koek “uit eigen bakkerij” verkocht
kunnen worden.
Ruimte een met terrasje (met eventueel koffie/theehuisje) voor familie en
bezoek en voor buurtbewoners.
Werken in de Our House moestuin/kas.
In de moestuin kunnen groente en fruit worden verbouwd. In de volle grond
en in de kas. De kippen plus de ren evenals het konijnenhok en de konijnen,
zullen onderhouden en verzorgd moeten worden.
Resultaat: Groente en fruit uit eigen tuin op tafel en een kakelvers ei bij het
ontbijt.
Werken in de wijk:
In de wijk zullen er ook de nodige activiteiten gedaan kunnen worden.
Reclamefolders rondbrengen. Helpen met glas wegbrengen,
hondenuitlaatdienst, boodschappendienst. Onderhoud van tuintjes.
Meehelpen bij opruimklussen, papierprikken in de wijk. Meewerken in de
moestuinen van de wijk Geworteld Wonen.
De financiering van de inrichting en de materialen zullen we doen door
middel van fondsenwerving en het verkrijgen van donaties.
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