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UIT DE PRAKTIJK
Met deze rubriek willen wij praktijkervaringen uitwisselen. De LVB-praktijk is divers en in elke
instelling weer net even anders, maar de thema’s van de problemen die zich kunnen voordoen
zijn vergelijkbaar. Mail uw reacties en opmerkingen naar redactie@kenniscentrumlvb.nl.

KWALITEIT VAN BESTAAN EN VOLWAARDIG BURGERSCHAP
Danny Hempel1

Bij Doenersdreef Zorg, een organisatie waar
jongeren met een (lichte) verstandelijke beperking (LVB) begeleiding krijgen in wonen, leren
en werken, vinden we dat iedereen zich volwaardig burger moet kunnen voelen. Volwaardig burgerschap, dat klinkt prachtig, maar hoe
vertaalt zich dat naar de dagelijkse praktijk? Wij
spreken van volwaardig burgerschap als ‘onze’
jongeren betaald werk hebben en met het geld
dat ze daarmee verdienen in een betaalbare
woning kunnen leven.

Anne haar doelen; begin 2018 behaalt ze haar
diploma als visagist en make-up artist en gaat
dan zelfstandig wonen. Louise (22 jaar) is zo’n
vroege ouder die door het Werkfit-traject van
Werkbedrijf werkervaring kon opdoen. Ze werkt
nu in de facilitaire dienstverlening. Middels een
urgentie heeft ze een sociale huurwoning gekregen waar ze met haar zoontje kan gaan wonen.

Anne en Louise zijn voorbeelden van LVB-jongeren die een volwaardige plek hebben gevonden in de werkmaatschappij. Zij kregen daarbij
begeleiding vanuit de Doenersdreef Community (DDC), onze leef-, woon- en werkcommunity
die bestaat uit 150 medewerkers, LVB-jongeren, jongeren die vroeg ouder geworden zijn en
hun kinderen.

Buurtparticipatie
Buurtparticipatie vinden wij net zo belangrijk
als betaald werk. Wij pleiten ervoor om jongeren met een LVB niet als geïsoleerde groep
binnen een samenleving te bekijken. Juist ook
voor hen is het bevorderen van sociale participatie en integratie in hun woonplaats van groot
belang. Betrokkenheid bij buren en de wijk, en
niet alleen bij de eigen belangen, kan alleen
groeien wanneer iemand een volwaardige plek
heeft in de werkmaatschappij.

Anne (21 jaar) werkt in ons leer-werkbedrijf
TOA Het Werkt als buddy/assistent. Zij vangt
bijvoorbeeld kinderen op van ‘vroege ouders’
die als cliënt bij Doenersdreef Zorg verblijven.
Ondanks haar chronische darmziekte bereikt

Onze jongeren bieden regelmatig buurthulp
aan buurtbewoners. Bijvoorbeeld aan een blinde vrouw die zij helpen bij het koken van maaltijden. Een ander voorbeeld is de hulp aan een
bejaard echtpaar dat zorgt voor hun kleinkinde-
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ren. Ze zijn beiden analfabeet en leven onder
de armoedegrens. Een van onze vaste medewerkers werd ingezet bij het ordenen van hun
administratie. De was van het gezin werd gratis
in onze ‘loungerette’ gedaan met hulp van onze
jongeren die daar werken. In afwachting van
hulp van het Voedselloket kookte onze horecakeuken enkele weken extra maaltijden voor dit
gezin. In de keuken werken drie LVB-jongeren
met een betaalde baan.
Werkfit-traject
Een zorgvraag betreft altijd veel meer dan zorg
alleen. We roepen op om eens verder te kijken
dan het medisch model. Naar onze mening
draait het om ontzorgen en het garanderen van
bestaanskwaliteit. Besteed niet alleen aandacht aan wat er fout gaat en wat er allemaal
niet kan. We kijken vooral naar wat er wél kan.
Veel jongeren gaan vanuit de zorg bij Doenersdreefzorg een zogeheten Werkfit-traject in
dat hen klaarstoomt voor een betaalde baan.
In dit traject wordt allereerst onderzocht waar
de talenten en kwaliteiten van de jongere liggen en wat zijn of haar loopbaanwensen zijn.
Vervolgens loopt een jongere gedurende een
zes- of achtweekse introductie mee in een of
meer van de veertien miniondernemingen die
Doenersdreef in samenwerking met lokale ondernemers heeft opgezet. Op deze manier komen zij er al werkend achter op welk gebied
mogelijk hun toekomst ligt.
Wat we bereiken met de DDC
Bij de DDC willen we met al onze activiteiten
bijdragen aan maatschappelijke betekenis, geluk, volwaardig burgerschap, kwaliteit van bestaan en participatie in onze buurten in Almere
en Nieuwegein. Hoe onze idealen voor onze
jongeren zich in de praktijk vertalen laten we
graag zien aan de hand van wat we als community met elkaar bereikt hebben in 2017 .
• 23 LVB-jongeren hebben een betaalde
baan via de miniondernemingen van TOA
Het Werkt. Voorbeelden zijn: carwash, The
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Green Story, tuinonderhoud, klusbedrijf,
Lopifietsverhuur, chauffeursdiensten en
assistentbanen in de receptie.
De jongeren van onze leefgemeenschap
die geen externe scholing, dagbesteding
of werk hebben, nemen deel aan de interne arbeidsmatige dagbesteding. Ze gaan
bijvoorbeeld de wijk in en helpen ouderen
bij het tuinonderhoud, zetten een hondenuitlaatservice op of werken in de theetuin.
Ook buurtbewoners zonder werk zijn aan
de slag gegaan bij een van de maatschappen binnen de DDC. Bovendien worden
buurten door onze buurtactiviteiten beter
leefbaar. Activiteiten bestaan uit het organiseren van kidsmiddagen, armoedebestrijding door horeca en moestuin, wasserijdiensten, een buurtrestaurant en een
fitnessruimte.
Voor de begeleiding van en zorg aan Eritrese statushouders heeft Doenersdreef Zorg
een aantal medewerkers aangenomen die
de taal beheersen en bekend zijn met de
cultuur en achtergrond van deze doelgroep.
DDC-medewerkers en 18+-jongeren hebben een erkend certificaat behaald voor
de gezamenlijke leergang ‘Kwartiermakerschap Samen Redzaam’.

Het einddoel van begeleiding aan LVB-jongeren in wonen, leren en werken moet zijn: volwaardig burgerschap zonder begrenzingen.
Want of iemand nu jong of oud is, een IQ heeft
van 60 of 150, een afstand tot de arbeidsmarkt
heeft of niet: ieder mens heeft sterke en minder
sterke kanten en de kunst is om daarmee om
te leren gaan.

Voor meer praktijkvoorbeelden uit Almeerse buurten zie ook https://www.doenersdreefzorg.nl/fotos-en-videos/
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