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‘Ik doe mee en wat ik doe, doet ertoe!’
Vanuit deze visie biedt de Hartekamp Groep werk, arbeidsmatige- en 

belevingsgerichte activiteiten aan in verbinding met de samenleving.

Meedoen en ontwikkelen voor iedereen
Iedereen wil ertoe doen. Het is onze missie om cliënten met een verstandelijke 

beperking mee te laten doen in de samenleving door zinvol werk en dagbesteding. 

Deelnemen aan de samenleving is voor iedere cliënt anders. Voor de een is 

meedoen aan een huiselijke activiteit genoeg. De ander heeft meer baat bij 

creatief of industrieel werk, of is klaar voor een betaalde baan. Met een breed 

activiteitenaanbod op basis van de participatieladder kunnen cliënten naar 

vermogen hun vaardigheden benutten en een maatschappelijke bijdrage leveren. 

Hoe werkt de participatieladder
De participatieladder bestaat uit vijf niveaus. Aan de hand hiervan kan iedere 

cliënt gericht en stap voor stap ontwikkelen. We kijken samen met de cliënt naar 

welk niveau iemand wil toegroeien, gericht op meedoen in de samenleving en 

talent naar vermogen. Zodat iedereen het beste uit zichzelf haalt en een bijdrage 

levert die ertoe doet. Daarbij dagen we cliënten uit om op elk niveau te leren, 

te proberen, fouten te maken, te ontwikkelen en stappen te zetten op de 

participatieladder.
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Belevingsgerichte dagbesteding 1
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Snoezelen
Een van de vormen van belevingsgerichte zorg is snoezelen. 

Het is een soort combinatie van dommelen en knuffelen.  

Hierbij ontspant de cliënt in een ruimte, waarbij de zintuigen 

op een aangename wijze geprikkeld worden. Dit kan door 

middel van voorwerpen, kleuren, beelden, geluiden en  

bijvoorbeeld geuren. Het doel van snoezelen is een betere 

kwaliteit van leven omdat de prikkelingen de stemming en 

het gedrag van de cliënt positief kunnen beïnvloeden. Zo 

kunnen door middel van snoezelen gevoelens van angst, 

boosheid en stress afnemen. Het gaat ook verveling tegen  

en helpt bij het maken van contact. Cliënten ervaren een  

gevoel van veiligheid en geborgenheid.

Belevingsgerichte dagbesteding
Bij belevingsgerichte dagbesteding bieden we een gevarieerd activiteitenaanbod 

aan dat aansluit bij de belevingswereld van de cliënt in een huiselijke sfeer. Denk 

aan bewegen, snoezelen, schilderen of het beleven en prikkelen van de zintuigen 

door bijvoorbeeld het aaien van dieren of het spelen met zand. 

Ontspanning en ontwikkeling
Belevingsgerichte activiteiten zijn gericht op de ontwikkeling of het behouden van 

vaardigheden van de cliënt. Gedurende de dag is er balans tussen rust en  

activiteit, structuur en veiligheid. Zodat belevingsgerichte dagbesteding bijdraagt 

aan ontspanning voor de cliënt en het hebben van een goede dag. 

Belevingsgerichte activiteiten zijn met name geschikt voor volwassenen met een 

matig tot ernstig verstandelijke, sociale en/of fysieke beperking, die begeleiding 

nodig hebben.

Belevingsgericht in het kort
> Gevarieerd activiteitenaanbod 

> Ontspanning en ontwikkeling naar vermogen

> Huiselijke sfeer op de woning of nabijgelegen locatie



1110

Belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding 2
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Belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding
Bij belevingsgerichte en arbeidsmatige dagbesteding bieden we zowel 

belevingsgerichte activiteiten als arbeidsmatige werkzaamheden aan. Hierbij 

worden cliënten uitgedaagd nieuwe dingen te proberen waar zij trots op zijn en 

plezier aan beleven. Denk aan schoolse vaardigheden, huishoudelijke klussen en 

sociale redzaamheid. In alles staan ontwikkeling, structuur en duidelijkheid 

centraal. 

Vertrouwde en veilige omgeving
Locaties zijn gezellig ingericht met werktafels voor verschillende activiteiten. Door 

cliënten arbeidsmatige werkzaamheden aan te bieden, benutten we kansen om 

een bijdrage te leveren aan de samenleving en andersom. Cliënten hebben, als 

ze dat willen, contact met opdrachtgevers en samenwerkingspartners, die graag 

op de locaties komen kijken. Belevingsgerichte en arbeidsmatige activiteiten zijn 

met name geschikt voor volwassenen met een matig tot ernstig verstandelijke, 

sociale en/of fysieke beperking, die begeleiding nodig hebben.

Belevingsgericht en arbeidsmatig in het kort
> Gericht op nieuwe dingen proberen en plezier hebben

> Structuur, duidelijkheid en ontwikkeling staan centraal 

> Verbinding met de samenleving
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Arbeidsmatige dagbesteding 3
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Arbeidsmatige dagbesteding
Bij arbeidsmatige dagbesteding bieden we een gevarieerd aanbod van 

werkgerichte activiteiten die passen bij de cliënt, qua kunnen en werkdruk. Het 

werk wordt in deelstappen aangeboden als de volledige taak te complex is. 

Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van een creatief of vakinhoudelijke 

ambacht zoals bijvoorbeeld het maken van vogelhuisjes, kaarsen en keramiek. 

Of licht industrieel werk zoals productie- en inpakwerkzaamheden.

Volwaardig werkaanbod
Het leveren van een individuele of groepsprestatie is een belangrijk onderdeel 

van de dag. Cliënten en begeleiders klaren samen de klus die door een 

opdrachtgever wordt gewaardeerd. Arbeidsmatige activiteiten zijn met name 

geschikt voor volwassenen met een licht tot matig verstandelijke, sociale en/of 

fysieke beperking, die begeleiding nodig hebben. Op de werkplaats of in het 

atelier, waar een gemoedelijke sfeer heerst, werken we aan het individuele 

loopbaanperspectief van de cliënt. Daar waar passend en als cliënten dat willen, 

stromen zij door naar Werken met begeleiding.

Arbeidsmatig in het kort
> Gevarieerd aanbod

> Passend qua kunnen en werkdruk

> Cliënten en begeleiders klaren samen de klus
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Werk met begeleiding 4
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Werken met begeleiding
Bij werken met begeleiding bieden we cliënten afwisselend werk aan in een 

bedrijf. Cliënten werken in teamverband samen en met medewerkers van het 

bedrijf. Denk bijvoorbeeld aan werken in de horeca, in een wijkcentrum of 

buurthuis, in een school of een productiebedrijf.

Teamwork
Cliënten worden begeleid en ondersteund door professionele begeleiders in het 

samenwerken met elkaar. Daarnaast zorgen begeleiders voor werk dat de cliënt 

aankan qua kunnen en piekbelastingen gedurende de dag. Werk met begeleiding 

is met name geschikt voor mensen met een licht verstandelijke, sociale en/of  

fysieke beperking, die zelfstandig kunnen werken maar begeleiding nodig hebben.

Het is ook mogelijk om samen met een trajectcoach te kijken naar de 

loopbaanwens van een individuele cliënt. Een trajectcoach kan ondersteunen 

bij het realiseren van deze wens.

Werken met begeleiding in het kort
> Afwisselend werk in een bedrijf

> Werken in teamverband

> Doorgroeimogelijkheden, onder begeleiding van een  trajectcoach
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(On)betaald werk met jobcoach 5
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(On)betaald werk met jobcoach
Onbetaald of betaald werk met een jobcoach houdt in dat cliënten 

ondersteuning krijgen bij het vinden van een passende baan in een bedrijf. 

Als de baan gevonden is, ondersteunt de jobcoach ook bij het inwerken én 

onderhouden van het contact met de werkgever, cliënt en uitkeringsinstantie. 

Voorbeelden van banen met begeleiding van een jobcoach zijn; assistent-

conciërge op een school, medewerker in een supermarkt, garage, restaurant 

of verzorgingstehuis. 

Uitgangspunt bij het vinden van werk is altijd, dat er wordt geprobeerd om aan 

te sluiten bij de wensen en dromen van de cliënt. Hierbij staan de samenwerking 

met collega’s in het bedrijf en de ontwikkeling van de arbeidsvaardigheden 

van de cliënt centraal. En het mooie is dat cliënten kunnen doorgroeien. Dus 

misschien begint de cliënt met dagbesteding of vrijwilligers werk en gaat de 

cliënt uiteindelijk betaald werk doen binnen het reguliere bedrijfsleven.

De individuele mogelijkheden en behoeften van de cliënt zijn leidend. Er zijn 

mogelijkheden voor aanpassing van het werk, zodat er een optimale balans 

tussen vaardigheden en werkdruk wordt bereikt. Bij betaald werk komt dit tot 

uiting in de vaststelling van een loonwaarde en het bepalen van taken vanuit een 

passende functiebeschrijving. Bij onbetaald zoals vrijwilligerswerk of een stage 

zijn de samenwerkingsafspraken en de taken met de werkgever vastgelegd in 

een vrijwilligersovereenkomst of een stageovereenkomst. 

(On)betaald werk met jobcoach in het kort
> Gericht op talent van medewerker

>  Samenwerking met bedrijf en de ontwikkeling 

van de arbeidsvaardigheden staan centraal

>  Doorgroeimogelijkheden, van dagbesteding 

naar (on)betaald werk
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Professionele begeleidingsmethoden

Versterkend begeleiden

‘De cliënt krijgt binnen een veilige relatie de ruimte om zich naar draagkracht te 

ontwikkelen en kan zo zijn eigen kracht en netwerk vergroten en meedoen in de 

samenleving.’

De Hartekamp Groep biedt kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan cliënten 

in elke fase van hun leven. We willen hen een eigen plek (eigen thuis, eigen 

werkplek) bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het begeleidingskader 

versterkend begeleiden. Bij het versterkend begeleiden staat de wil en wens van 

de cliënt centraal en trachten de begeleiders de veiligheid, vaardigheden, 

zeggenschap en sociale inclusie te vergroten. We brengen onze visie 'kijken naar 

wat wél kan' in de praktijk door cliënten versterkend te begeleiden.
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Professionele begeleidingsmethoden
Onze professionele begeleiders hebben gerichte trainingen gevolgd om met 

verschillende begeleidingsmethodes cliënten te ondersteunen. Volgens de 

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) dient maatschappelijke en sociale 

participatie voor alle burgers mogelijk te worden gemaakt (‘Wet maatschappe-

lijke ondersteuning’, 2014). Ook voor mensen voor mensen met een verstandelijke 

beperking (VB). 

De Hartekamp Groep biedt kwalitatief goede zorg en ondersteuning aan 

cliënten in elke fase van hun leven. We willen hen een eigen plek (eigen thuis, 

eigen werkplek) bieden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het 

begeleidingskader versterkend begeleiden. Bij het versterkend begeleiden 

staat de wil en wens van de cliënt centraal en trachten de begeleiders de 

veiligheid, vaardigheden, zeggenschap en sociale inclusie te vergroten. 

Aanvullend op versterkend begeleiden worden professionele 

begeleidingsmethoden gebruikt over hoe we met elkaar omgaan en welke 

activiteiten hierbij mogelijk zijn. De Hartekamp Groep maakt onder andere gebruik 

van de volgende methodieken:

Methode Urlings

Deze methode is ontwikkeld voor de begeleiding van oudere en dementerende 

mensen met of zonder een verstandelijke beperking. Het uitgangspunt is het 

respectvol en methodisch omgaan met cliënten. Binnen de Hartekamp Groep is 

‘gentle teaching’ ook een onderdeel van deze begeleiding. Hierbij ligt de  

nadruk op betrokkenheid, respect en gelijkwaardigheid, ik en jij, zijn wij. Het gaat 

om de persoon en niet om het gedrag. Cliënten moeten zich veilig,  

gerespecteerd, gelijkwaardig en geliefd voelen en verbondenheid ervaren met 

anderen. Het is een manier van communiceren waarbij nadrukkelijk, gevoelens 

over en weer, worden ingezet. 

Ervaar het maar

Deze aanpak gaat uit van het vergroten van de autonomie en zelfstandigheid 

van cliënten. Zo worden zij in staat gesteld om, met veel of weinig ondersteuning, 

zelf te bepalen wat zij willen. Het is een aanpak waarbij de motoriek, de zintuigen 

en de manier van communiceren, gestimuleerd wordt, onder meer door het  

deelnemen aan activiteiten als koken, tuinieren, duofietsen en huishoudelijke  

bezigheden.

LACCS

 LACCS staat voor Lichamelijk welzijn, Alertheid, Contact, Communicatie en  

Stimulerende tijdsbesteding. Uitgangspunt van deze methode is dat het leven 

van cliënten op deze vijf punten goed moet zijn. Alle gebieden zijn hierbij even 

belangrijk. Een cliënt wordt goed verzorgd en gevoed en krijgt medische hulp 

indien nodig. Er is ruimte om zich veilig te voelen en rust te nemen en te  

reageren op de omgeving. Iemand krijgt aandacht en ervaart nabijheid.  

Verzorgenden en begeleiders begrijpen de cliënt en luisteren. Er wordt altijd  

gekeken naar wat wél kan. Cliënten bepalen, zoveel mogelijk zelf, hoe zij hun  

leven willen leiden. Onder andere door betekenisvolle dagbesteding die past bij 

het niveau van de cliënt.
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Totale communicatie

Bij deze benadering maken we gebruik van middelen zoals bijvoorbeeld  

mimiek, gebaren, tekeningen, foto’s, spraak, voorwerpen, pictogrammen en 

vingerspelling. Op deze manier kunnen cliënten met een verstandelijke en een 

auditieve en/of communicatieve beperking zich toch uitdrukken en  

verstaanbaar maken. Lichaamshouding en beweging hebben een belangrijke 

functie bij deze manier van bewust communiceren.

Begeleidend Ontdekkend Leren (BOL)

Begeleidend Ontdekkend Leren is een methode waarbij mensen met een  

verstandelijke beperking geleerd wordt om eigen keuzes te maken. Hierdoor  

krijgen zij meer regie over hun eigen leven. Onder meer omdat hun  

verantwoordelijkheidsgevoel, flexibiliteit en zelfstandigheid toeneemt. Met deze 

aanpak worden cliënten ondersteunt, door middel van een praktisch stappen-

plan, bij het maken van keuzes op het gebied van onder andere wonen, werken 

en leven.

Geef me de vijf

 Een praktische methodiek ontwikkeld door gedragsdeskundige autisme Colette de 

Bruin. Deze vorm van communiceren vergemakkelijkt het contact tussen mensen. 

De methode heeft zijn diensten bewezen in de begeleiding van mensen met  

autisme door de vele praktische handvatten Het werkt ook met succes voor 

mensen met een verstandelijke beperking zonder autisme. De methode is gericht 

op 5 pijlers. Deze zijn Autisme begrijpen - Positief contact leggen - Basisrust  

creëren - Problemen oplossen - Ontwikkeling bevorderen.

Dit vind ik er van

Bij deze begeleidingsmethode staat de relatie tussen cliënt en begeleider(s) 

centraal. Het is een erkend cliënt-ervarings-instrument, waar begeleiders apart 

voor worden opgeleid. Het doel is, om vast te stellen wat de cliënt belangrijk vindt. 

Zij kunnen door middel van gesprekken, aangeven wat hun dromen, wensen en 

verlangens zijn. Aan de hand van deze ervaringen kan een passend plan voor de 

zorg worden opgesteld. De kern van deze aanpak is het voeren van een echte 

gesprekken tussen beide partijen, aan de hand van verschillende onderwerpen. 

Cliënt maakt zelf een keuze uit de thema’s: Gevoel, Lijf, Familie, Vrienden en  

Kennissen, Meedoen, Veilig voelen, Huis, Doen, Kiezen en Hulp.
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Stage lopen
Binnen de Hartekamp Groep vinden we het belangrijk dat cliënten meedoen in 

de samenleving door zinvol werk en dat zij hun talent inzetten naar vermogen. 

Om die reden juichen we het toe dat cliënten zelf op onderzoek gaan naar waar 

zij nog meer tot hun recht kunnen komen. Door middel van stages kunnen zij zich 

oriënteren op een toekomstige werkplek. Dit hoeft overigens niet als iemand op 

de juiste plek zit en gelukkig is. Maar net als bij iedere loopbaan, is er ook de 

gelegenheid om door te groeien.

Snuffelstages

Een snuffelstage is er op gericht om kennis te maken met bepaalde werkzaam-

heden. Hierbij loopt een cliënt een aantal keer mee op een bepaalde werklocatie. 

De insteek kan een eerste oriëntatie zijn met de werkplek en om de sfeer op te 

snuiven. Maar ook om te ervaren of dit een potentiële werkplek kan zijn voor de 

cliënt. Uiteraard wordt altijd gekeken of de desbetreffende werklocatie plaats en 

begeleiding heeft voor een snuffelstage.

Individuele stages

Weet een cliënt al welke werkplek passend voelt? Dan is, na overleg met de 

desbetreffende werklocatie, een individuele stage mogelijk. 

Oriëntatie-stage

Verder is het altijd mogelijk om een individuele afspraak te maken om een 

werkplek te bezichtigen om zo mee te kunnen doen in de samenleving door 

zinvol werk en/of dagbesteding.

Groepsstages

Bij een groepsstage, nemen leerlingen van het voortgezet (speciaal) onderwijs 

met een eigen docent en/of begeleider een kijkje in de keuken. Gedurende een 

aantal uren maken zij op locatie mee, wat werk & dagbesteding inhoudt bij de 

Hartekamp Groep. Zo kunnen de leerlingen laagdrempelig ervaren welk werk bij 

hen past. 
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Contact en overige informatie

Hartekamp Groep

Zadelmakerstraat 150 

1991 JE Velserbroek 

Postbus 2083 

2002 CB Haarlem 

Cliënt Service Punt: 023-510 14 15 

csp@hartekampgroep.nl

hartekampgroep.nl

De Hartekamp Groep biedt werk- en dagbesteding aan op diverse locaties in 

Zuid-Kennemerland/IJmond en de Duin- en Bollenstreek. Voor meer informatie 

verwijzen we u naar onze website, pagina’s werk- en dagbesteding: 

https://hartekampgroep.nl/werk-en-dagbesteding/

https://hartekampgroep.nl/werk-en-dagbesteding/
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