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Inleiding
Voor u ligt het beleidsplan 2015‐ 2016 van Dagbesteding Smart.
Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties voor de komende twee jaar.
Het doel is duidelijk te maken wat Dagbesteding Smart in de komende periode 2015‐2016 wil
ondernemen binnen de nieuw gestelde kaders door de gemeente naar aanleiding van de WMO‐
transitie.
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1. Beschrijving Dagbesteding Smart
1.1 Missie
Ieder mens heeft recht op ontplooiing en een volwaardige plaats in de samenleving.
Wij vinden dat het hebben van werk daarbij een belangrijke rol speelt. Met betrokkenheid, lef en
doorzettingsvermogen willen wij hier invulling aan geven.
1.2 Visie
We bieden arbeidsmatige dagbesteding aan deelnemers van verschillende leeftijden met een
beperking of specifieke hulpvraag.
Dit houdt in dat deelnemers met behulp van (intensieve) begeleiding, activiteiten en
werkzaamheden uitvoeren die hun welbevinden bevorderen en die gericht zijn op het behouden
en/of vergroten van vaardigheden en zelfredzaamheid. Smart biedt een werkplek voor mensen die
graag arbeidsmatig aan de slag willen, maar (nog) niet in staat zijn om deel te nemen aan (begeleid)
werk of een reguliere baan. Daarnaast bieden wij ook de mogelijkheid tot recreatieve dagbesteding
1.3 Algemeen
Dagbesteding Smart is een kleinschalige zorgboerderij. Burgers met een (bijzondere) zorgvraag
kunnen ondersteuning krijgen bij het uitvoeren van werkzaamheden. Dagbesteding Smart biedt
dagbesteding aan mensen met verschillende leeftijden, met een beperking of specifieke hulpvraag.
((SG) LVB, een gedragsstoornis, autisme, adhd etc.
Er is plaats voor max. 16 deelnemers: 8 personen Begeleiding groep WMO + 8 personen
Begeleiding groep WMO Module gedrag.
De deelnemers voeren werkzaamheden uit in en rond boerderij “de Rivelinohoeve”.
Werkzaamheden laten zich kenmerken als: werkzaamheden in de tuin, verkoop van groenten en
andere dagbestedingproducten, verzorging van dieren, verzorging van kantine, werken in de
onderhoudswerkplaats.
Verder heeft dagbesteding Smart een buurtfunctie doordat de bermen en slootkanten in de buurt
onderhouden worden door Smart en verschillende buurtactiviteiten worden gesponsord met
dagbestedingproducten.
Alle werkzaamheden dragen zinvol bij aan het functioneren van het bedrijf maar worden specifiek
op maat afgestemd op de mogelijkheden van de deelnemer. Werken met begeleiding houdt in:
gericht zijn op ontwikkeling, zinvol invulling geven aan de dag, leren werken, arbeidstoeleiding
indien haalbaar.
Voorafgaand aan plaatsing bij Dagbesteding Smart vindt een intake plaats. Bij overeenstemming
wordt gestart met een proefperiode van 6 weken. Gedurende deze periode wordt samen met de
deelnemer gekeken naar wat zijn wensen zijn, wat zijn mogelijkheden zijn. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het werkcompetentie meetinstrument. Dit instrument meet o.a. De volgende punten:
concentratie, begripsvermogen, taakopvatting en omgang in sociale context.
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Afspraken, doelen t.a.v. perspectief worden vastgelegd in een IBP; individueel begeleidingsplan.
Het IBP wordt tweemaal per jaar geëvalueerd. Na een half jaar d.m.v.
een werkoverleg met bijstelling van doelen. Na een jaar, met opnieuw invullen van de
werkcompetentie lijst.
Nieuwe informatie wordt verwerkt in een nieuw vastgelegd IBP.
De vorderingen/evaluaties worden vastgelegd in een digitaal zorgdossier. De dagelijkse afspraken,
weekoverzichten worden bijgehouden en zijn mede zichtbaar voor cliënt en eventueel anderen,
bijvoorbeeld ouders/ begeleiders.
Stichting Dagbesteding Smart is aangesloten bij coöperatie zorgaanbieders Noord Veluwe en
Zeewolde sinds de oprichting juli 2014.
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2.

Speerpunten 2015 ‐ 2016

De speerpunten waar we ons de komende periode 2015‐2016 op willen richten zijn de punten die
uitgewerkt staan in het transitieplan ten behoeve de gemeentelijke aanbesteding.
Op dit moment richten we ons op de minimale resultaten van het transitieplan. De gemeente heeft
deze namelijk als ondergrens van de dienstverlening gesteld.
1.
Ondersteuning dichtbij en met de burger organiseren
2.
Het optimaliseren van de inzet van vrijwilligers en/of mantelzorgers
3.
Het versterken van het sociale netwerk van cliënten
4.
Beweging naar lichtere vormen van ondersteuning
5.
Efficiënte en effectieve samenwerking

Dit is als volgt weggezet in de tijd met daarbij de Smart‐geformuleerde doelen en te ondernemen
acties.

A

Minimale resultaten

Beschrijving diensten na de transformatie

Fasering

De doelgroep van Dagbesteding Smart

De eerste fase is gerealiseerd

en met de burger

kenmerkt zich door een gebrek aan sociaal

d.m.v. aanleg van de pluktuin,

organiseren

inzicht en sociale vaardigheden, afwezigheid

cakeverkoop, houtverkoop en

van zelfreflectie en groot gevaar voor

verkoopstalletje

van het
transformatieplan
1 Ondersteuning dichtbij

overvraging. Dit alles als gevolg van hun
gedragsstoornis.
Evaluatie april:
Om ondersteuning dichtbij en met de burger

D.m.v. de uitvoering van de

te kunnen starten is het noodzakelijk dat de

Lucas Lindeboomprijs op 3 april

cliënten eerst (enigszins) vaardig zijn in het

2015 worden de inwoners van

zich handhaven binnen een sociale context

Ermelo (o.a. de vaste klanten)

met de daarbij behorende normen en

uitgenodigd weer de verbinding

waarden.

aan te gaan/ te intensiveren
met de dagbesteding en haar

Als voorbereidende doelen stellen wij:


Vergroten van sociale vaardigheden



Vergroten van sociale netwerk
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D.m.v. de verkoop van boerderijproducten

D.m.v. een vrijwillige enquête in

creëren we een context waarbij de cliënten

de maand september 2015

in contact komen met inwoners uit de

wordt een nulmeting gedaan

omgeving.

onder de klanten/bezoekers van

Dit heeft er inmiddels voor gezorgd dat de

de pluktuin.

cliënten ook buiten de context van de

De nulmeting zal inzicht geven

dagbesteding (h)erkend worden. Dit vergroot

in het contact met de

hun sociale netwerk en blijkt sociale controle

doelgroep, (sociale)

en ondersteuning op te roepen bij de

vaardigheden van cliënten,

inwoners uit de omgeving.

gewenst assortiment, kwaliteit
van de producten.

2 Het optimaliseren van

Op dit moment zijn er reeds 3 vrijwilligers

Inzet van vrijwilligers is

de inzet van vrijwilligers

werkzaam binnen de dagbesteding.

gerealiseerd.

en/of mantelzorgers

Zij helpen mee bij randvoorwaardelijke
zaken.

Er dient elke dag 1

Zij ondernemen onder supervisie van de

beroepskracht aanwezig te zijn.

beroepskracht, activiteiten met de cliënten.
Denk daarbij aan het doen van

Evaluatie april:

boodschappen, het wegbrengen van

D.m.v. het Calibris‐keurmerk

gekloofd hout, reparaties en onderhoud van

kunnen stagiaires van

machines, administratieve en pedagogische

verschillende opleidingen bij de

ondersteuning

dagbesteding stage lopen.
De gegevens van Dagbesteding

Alle vrijwilligers en stagiaires zijn in het bezit

Smart zullen per maart 2015

van een VOG toegespitst op het helpen op de

geactualiseerd en ververst

dagbesteding.

worden op de databank van
Calibris.

Evaluatie september:
Begin september 2015 zijn een
mailing/ infopakketten
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verstuurd naar
leerlingbegeleiders van
maatschappelijke stages.

3 Het versterken van het

Buurthuis “Ons Huis” aan de Zeeweg in

Eerste fase is gerealiseerd

sociale netwerk van

Ermelo organiseert elke laatste vrijdag van

cliënten

de maand een buurt‐inloop‐ochtend.

Evaluatie april:

Op dit moment verzorgen cliënten van

Tweede fase eind april 2015:

Dagbesteding Smart de cakes voor bij de

‐

Verzorging van cake

koffie.

‐

1 a 2 cliënten bezoeken zelf

Dit is de eerste stap op weg naar een groter

de buurt‐inloop‐ochtend

doel namelijk het zelf bezoeken van de

van buurthuis “Ons Huis”

inloopochtenden en/of het participeren bij

met een vrijwilliger.

de organisatie; denk aan het schenken van
koffie, delen van cake, helpen opruimen

Evaluatie september:

en/of klaarzetten.

Derde fase eins sept 2015:

Daarnaast organiseert Dagbesteding Smart in

‐

Verzorging van cake

‐

1 cliënt bezoekt de buurt‐

samenwerking met nog 2

inloop‐ochtend met een

dagbestedingorganisaties

vrijwilliger

In het kader van de gewonnen Lucas

‐

En 1 cliënt participeert bij

Lindeboomprijs 2014 een rondgang en open

de organisatie van de

dag met activiteiten langs de 3 locaties.

buurt‐inloop‐ochtend.

“De Lucas Lindeboomprijs wil de cohesie
tussen mensen met en zonder beperking
bevorderen”

Zie ook punt 1:
D.m.v de uitvoering van de
Lucas Lindeboomprijs worden
op 3 april 2015 de inwoners van
Ermelo (o.a. de vaste klanten)
uitgenodigd weer de verbinding
aan te gaan/ te intensiveren
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met de dagbesteding en haar
cliënten.

4 Beweging naar lichtere

Dagbesteding Smart maakt gebruik van een

Eerste fase is gerealiseerd

vormen van

op arbeid gericht meetinstrument waarbij

ondersteuning

gekeken wordt hoe de cliënt functioneert en

Evaluatie april:

zich ontwikkeld op de gebieden:

‐

Data van de besprekingen

‐

cognitieve kenmerken,

zijn per cliënt gepland.

‐

sociale kenmerken,

Halfjaarlijkse evaluaties

‐

werkuitvoering,

worden uitgevoerd.

‐

psychomotorische eigenschappen

‐

Communicatie en omgang in sociale

‐

context

Halfjaarlijkse besprekingen
met een gedragsdeskundige
staan gepland en worden

Halfjaarlijks wordt dit geëvalueerd met de

uitgevoerd

cliënt. Doelen kunnen dan worden bijgesteld
en nieuwe doelen kunnen geformuleerd

‐

Tussenevaluatie van het

worden waarbij altijd gestreefd wordt naar

arbeidstoeleidingstraject

ontwikkeling.

staat gepland en wordt

Met ketenpartners (denk aan o.a. collega‐

uitgevoerd. (Start traject

dagbestedingen, jobcoaches, ambulant

september 2014)

begeleiders) wordt samenwerking gezocht
om het ontwikkeltraject zo optimaal mogelijk

Evaluatie september:

invulling te geven. Zo ook het

‐

Jaarevaluatie van het

arbeidstoeleidingstraject van de huidige

arbeidstoeleidingstraject

stagiaire.

staat gepland en wordt
uitgevoerd.

5 Efficiënte en effectieve
samenwerking

Op dit moment werkt Dagbesteding Smart

Eerste fase Is gerealiseerd

samen met de volgende organisaties:


Cooperatie Zorgaanbieders Noord

Evaluatie april:

Veluwe en Zeewolde wat betreft

‐
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gezamenlijk aanbesteden,

binnen de coöperatie:

kwaliteitsbevordering,

halfjaarlijkse

deskundigheidsbevordering,

cliëntbesprekingen/

kostenbesparing

intervisie worden

Galerie en dagbesteding Leonardo da

voorbereid.

Vinci wat betreft het delen van een
administratieve kracht en het



‐

Voorbereiding nieuwe

uitwisselen en begeleiden van

aanvraag Lucas

stagiaires en cliënten

Lindeboomprijs 2015

’s Heerenloo specialistisch
cliëntenvervoer





Zorgboerderij Stal van Zundert en

Evaluatie september:

Galerie en dagbesteding Leonardo da

‐

In sept 2015 evaluatie wat

Vinci wat betreft de uitvoering van

betreft de aanvraag Lucas

de Lucas Lindeboomprijs 2014

lindeboomprijs 2015

Buurthuis “Ons Huis” om sociale
netwerken te vergroten
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Actielijst
Alle acties voortkomend uit het beleidsplan 2015‐2016 zijn opgenomen in het jaaractiviteitenplan.
In het jaaractiviteitenplan staan alle acties geformuleerd als doel , met daarbij wie verantwoordelijk
is en bijbehorend tijdspad om alles te kunnen monitoren.
Zie hiervoor het jaaractiviteitenplan.
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