DVC, werken in groenonderhoud en
evenementen.
Hier combineren we werken en
bewegen!
Iedereen vindt het prettig om ergens bij te
horen en gezien te worden. Maar er zijn
genoeg mensen voor wie dit niet
vanzelfsprekend is. DVC en Werkwinkel de
Liemers bieden juist deze mensen een
gezonde en zinvolle plek in de
maatschappij.

Voor wie?
DVC en Werkwinkel de Liemers bieden
plaatsen aan deelnemers met een afstand tot
de arbeidsmarkt de mogelijkheid om aan de
slag te gaan en te bewegen met elkaar. De
werkzaamheden zijn gefocust op het
vergroten van de sociale vaardigheden en de
zelfstandigheid van de deelnemer.

Werkzaamheden
De deelnemers gaan aan de slag in een
rustige omgeving, waar we werken aan een
schoon en groen park.
- Werken met een bosmaaier
- Werken met bladblazer
- Hoge drukreiniger
- Lijnen zetten met een machine
- Spelvorm in de hal (beachsoccer)
- Spelvorm op de voetbalvelden
- Schoonhouden van kleedkamers
- Onderhouden kantine

Manier van werken
Bij het uitvoeren van de werkzaamheden
werken we in kleine groepen van 6 tot 7
deelnemers. De deelnemers worden tijdens
het werk begeleid door een opgeleide
werkbegeleider van Werkwinkel de Liemers.
Ook als er een vakkracht meewerkt, zal de
werkbegeleider de hele dag aanwezig zijn. Zo
is er veel aandacht en kunnen de deelnemers
zich goed ontwikkelen. De werkbegeleider
zorgt er onder meer voor dat tijdens de
diverse werkzaamheden het overzicht wordt
behouden. Werkwinkel de Liemers kan
stabiele en ontwikkeltrajecten uitvoeren. Bij
ontwikkeltrajecten zal de werkbegeleider
kijken wat er nodig is om iemand door te
laten stromen naar regulier werk.

Locatie
DVC is gevestigd in Didam bij de
sportvelden.
Wanneer de deelnemer een indicatie
vervoer heeft, dan kan Werkwinkel de
Liemers de deelnemer ophalen en naar huis
brengen.

Indicaties

Onze begeleiding

Werkwinkel de Liemers biedt de
mogelijkheid om op verschillende manieren
trajecten uit te voeren.
- Activerend werk
- WLZ
- RSD de Liemers
- WMO
- PGB
- Onder aanneming

De begeleider is opgeleid tot werkbegeleider
en heeft ruime ervaring. De begeleider kent
de deelnemer en zal zo nodig meewerken,
maar zal vooral ‘begeleiden met de handen
op de rug’. De methodiek waarmee we
werken is het ‘Eigen Initiatief Model’. Dit
model stimuleert mensen om zelf na te
denken hoe ze een taak starten. We
bespreken tussentijds wat er goed gaat en
wat anders kan. Na afloop van de taak
evalueren we hoe het proces verlopen is. We
houden alle vorderingen van de deelnemer
bij in een cliëntvolgsysteem.

Meer informatie over werken bij
DVC onder begeleiding van
Werkwinkel de Liemers
Neem direct contact met ons op
+ 31 6 53214642
info@werkwinkel-deliemers.n
www.werkwinkel-deliemers.nl

