Dagbesteding en werk
in de Zeehoswijk
Of iemand nu een beperking heeft of niet: voor iedereen is een zinvolle
dagbesteding belangrijk. De Zeehoswijk in Katwijk biedt een breed scala aan
activiteiten. Samen met iedere cliënt komen we tot een zo goed mogelijk
dagprogramma. Op locatie Zeehoswijk kunnen mensen met een lichamelijke
en/of verstandelijke beperking creatieve, ontwikkelingsgerichte én industriële
activiteiten verrichten. Niet alleen komen hier cliënten die in de Zeehoswijk
wonen, er zijn ook mensen van buitenaf die bij ons dagbesteding afnemen.

Dagbesteding en werk in de Zeehoswijk
Afgestemd op uw eigen situatie
Alle activiteiten die we bieden zijn afgestemd op uw
persoonlijke zorgvraag, beperking en (sociaal)
ontwikkelingsniveau. Ontwikkelingsgerichte begeleiding
op uw eigen niveau is erg belangrijk, dus daar worden
de activiteiten volledig op aangepast. Daarnaast vinden
deze activiteiten, die in een groep of individueel zijn,
altijd plaats in een pedagogisch en educatief klimaat.
Met andere woorden: er valt ook iets te leren! Voor
iedere activiteit zijn doelen, projecten en plannen
vastgesteld, die gekoppeld zijn aan uw eigen doelen.
Omdat
wij
op
verschillende
niveaus
dagbestedingsactiviteiten bieden, is het dus ook
mogelijk daarin door te groeien.
Dagbesteding wordt gegeven op doordeweekse dagen
van 09.30 uur - 16.00 uur. Bij dagbesteding kunt u
eveneens de lunch gebruiken.

ersenletsel (NAH). U kunt zich bij het Labyrinth met
meerdere zaken bezighouden. Dat varieert van
creatieve activiteiten, zoals schilderen, knutselen en
houtbewerking tot het doen van spelletjes op de
spelcomputer, muziekspelletjes en fotografie. In het
computerlokaal kunt u werken aan de computer en
bijvoorbeeld bezig zijn met social media. Bij de
Papierwinkel kunt u kopieerwerk verrichten voor
Raamwerk zelf, maar ook voor particulieren die
hiervoor een opdracht geven. Natuurlijk wordt ook sport
hier niet vergeten: sport kijken en bespreken, het doen
van
krachttraining,
het
ontwikkelen
van
rolstoelvaardigheden en fietsen. Op maandag- en
dinsdagmiddag gaan we altijd zwemmen in Aquamar in
Katwijk. Tot slot kunt u bij het Labyrinth ook muziek
luisteren, maken, en kijken. Zelf cd’s maken behoort
eveneens tot de mogelijkheden.

Lagune
In de Lagune bieden we belevingsgerichte activiteiten.
Jaargetijden, feestdagen en thema’s zijn hierin
richtinggevend. Ook hier vinden de activiteiten plaats in
vijf lokalen en zijn ze voor groepen, én individuen. Ons
huidige aanbod lijkt voor een groot deel op dat van het
Labyrinth, maar daarnaast zijn er ook studiegerichte
activiteiten, zoals samen de krant lezen en actualiteiten
doornemen. U kunt hier eveneens koken, samen
Drie locaties
televisiefilms kijken, aan yoga doen en een heerlijke
In Katwijk bieden wij dagbesteding en werk op drie hand- en gezichtsbehandeling ondergaan in onze
locaties:
schoonheidssalon.
Begeleiding
Ongeveer 35 medewerkers zorgen ervoor dat iedereen
bij ons dagbesteding heeft. U heeft een vaste
persoonlijk begeleider (PB-er). Die draagt er samen
met alle andere begeleiders aan bij, dat de zorg en
ondersteuning verlopen volgens de afspraken die met u
in het ondersteuningsplan gemaakt zijn.

Zeespons
De activiteiten bij de Zeespons hebben allemaal een
arbeidsmatig karakter. Het werk bestaat voornamelijk
uit het inpakken van sponsen die worden aangeleverd
door een sponsenfabrikant. Onder begeleiding zorgt u
ervoor dat de sponsen goed verpakt worden.
Uiteindelijk komen de sponsen terecht in winkels in
binnen- en buitenland. Het andere werk bij de Spons
bestaat uit kleine inpakklussen, bijvoorbeeld het
inpakken van orchideebuisjes.
Labyrinth
Hier bieden we in vijf lokalen verschillende activiteiten
aan individuen en groepen, zoals een groep jongeren
die thema- en ontwikkelingsgerichte dagbesteding krijgt
en een groep externe cliënten met niet-aangeboren
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Indicatie
Om dagbesteding en werk op locatie Zeehos te kunnen
volgen heeft u een indicatie ‘Dagbesteding’ (en een
vervoersindicatie) nodig.
Meer informatie
In deze leaflet kunnen we niet uitvoerig ingaan op alle
soorten dagbesteding en werk die u bij ons kunt
afnemen.
Kijk
daarvoor
op
onze
website
www.hetraamwerk.nl of neem contact op met onze
afdeling bemiddeling via
0252 - 34 56 78 of bemiddeling@hetraamwerk.nl

