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1. Probleemstelling;
Er zijn inwoners in de gemeente Rheden die ver af staan van de arbeidsmarkt
Deze inwoners willen wel graag wat doen, maar mogen/kunnen dit niet zonder
begeleiding.
De gemeente Rheden heeft weinig dagbestedingsplaatsen/vrijwilligerswerk voor
deze mensen terwijl er wel vraag naar is.
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2. Doelstelling;
Het aanbieden van een werkplek voor mensen die dagbesteding en/of
vrijwilligerswerk nodig hebben, dan wel “ver af staan van de arbeidsmarkt”
In de gemeente Rheden worden weinig plekken aangeboden voor mensen die
(intensieve) begeleiding nodig hebben bij werk en/of dagbesteding.
Met dit initiatief willen wij mensen een prettige veilige leer-werkplek aanbieden
voor inwoners die dagbesteding / vrijwilligerswerk en/of een participatieplicht
hebben.
De begeleiding heeft met name aandacht voor de structurering van de dag,
planning, organisatie, ontwikkeling van sociale vaardigheden, samenwerken,
ontwikkeling van individuele talenten en kwaliteiten.
3. Vestigingsplaats;
De kringloopwinkel, werkplaats en meubel loods aan de zuider parallelweg 59 te
Dieren
Deze plek maakt zich tot de perfecte plek vanwege de mooie winkelruimte, de
grote loodsen en een werkplaats waar op een fijne manier gewerkt kan worden.
Door de grootte van het terrein kunnen de inwoners de verschillende
werkzaamheden uitproberen en hebben zij een gevarieerde week waardoor ze
gemotiveerd blijven en vaardigheden kunnen ontwikkelen.
Het terrein ligt op een plek die makkelijk te bereiken is voor inwoners. Dit kan
zowel lopend, als wel met de fiets, OV of auto.
4. Vormgeving;
Het creëren van een prettige werkplek/dagbesteding door middel van een
kringloopwinkel, werkplaats en meubel-loods. Inwoners kunnen op een veilige en
ongedwongen manier hier aan het werk gaan.
Zij krijgen hierbij begeleiding op maat, en waar mogelijk kunnen ze hun
talenten/capaciteiten ontwikkelen

5. Voor wie;
De groep inwoners die wij willen ondersteunen zijn volwassenen vanaf 18 jaar
die een dagbestedingsindicatie hebben, dan wel een verplichting hebben jegens
de participatiewet.
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Wij willen op termijn tevens stageplaatsen creëren voor MBO/HBO leerlingen.

6. Wat wordt er gedaan;
Het werkterrein heeft een winkel, een opslagloods en werkplaats en een
buitenterrein.
De winkel is een plek om de inwoners kennis te laten maken met het werk wat in
een winkel moet gebeuren en het sociaal contact met klanten wat er zal zijn.
Er zijn schoonmaakwerkzaamheden, opruimwerkzaamheden, het sorteren en
afvoeren van afval en het helpen en adviseren van klanten.
De werkplaats is een goede plek om te leren omgaan met gereedschappen en te
leren hoe je voorwerpen repareert en (ver)maakt.
Inwoners zullen hier vooral bezig zijn met het testen van apparatuur, het
repareren van apparatuur, het repareren van kapotte spullen, het opknappen van
meubels en het (ver)maken van kleding.
Het buitenterrein is een mooie plek om terreinonderhoud te leren. Het harken
van blad, onkruid verdelgen, het aanvullen van bloempotten en tuin-attributen.

7. Werktijden;
De inwoners zijn in principe welkom van maandag tot vrijdag.
Een dag bestaat uit 2 dagdelen.
De ochtend start om 1030 uur en het eerste dagdeel eindigt om 13.00 uur.
De middag start om 14.00 uur en het tweede dagdeel eindigt om 16.30 uur.
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8. Product & diensten
8.1 Product
-

Begeleiding op maat door een team van begeleiders.
Een veilige en ongedwongen dagbesteding.
Een plaats waar vaardigheden en talenten kunnen worden ontwikkeld.
Leeromgeving.

8.2 Prijs
-

Op basis van de WMO tarieven een uurtarief van € 35,- voor de functie
‘’begeleiding groep’’.

8.3 Doelstelling
-

Een werkplek creëren voor mensen die (nog) niet kunnen functioneren op
de arbeidsmarkt met acceptatie van de beperking.
Vaardigheden en kwaliteiten bevorderen.
Het uitbreiden van gezonde sociale contacten zodat de maatschappelijke
betrokkenheid wordt vergroot en ‘’vereenzaming’’ wordt tegen gegaan.

8.4 Vestiging
-

stichting Casa Segunda Vida is gevestigd in dieren. door de centrale
ligging is het terrein gegarandeerd goed te bereiken met zowel het OV als
met de fiets of auto.
het terrein is een prettige werkplek door de grootte en de verschillende
werkzaamheden.

8.5 Werkwijze
-

Inwoners en instellingen kunnen een persoonlijke, gemotiveerde
aanmelding verzorgen per email.
Na de aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een
kennismakingsgesprek.
Na dit kennismakingsgesprek wordt er een datum afgesproken waarbij de
inwoner een rondleiding en een kennismaking met de andere begeleiders,
er wordt ook besproken welke dagen deze inwoner zou willen werken.
Na observatie wordt vastgelegd wat de inwoner allemaal wel en niet kan
en of er doelen te behalen zijn.
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8.6 PR
-

de tevredenheid van de inwoners en resultaten die wij boeken zijn onze
PR.
Casa Segunda Vida heeft een website met alle informatie over de stichting
Casa Segunda Vida heet een brochure met een beschrijving van de
stichting

8.7 Samenwerkingsverbanden
-

De stichting heeft een samenwerkingsverband met stichting MensGoed.
Er wordt niet gedacht in termen van “concurrenten”, maar in termen van
afstemming en aanvullend werken.
Wij streven naar een zinvolle, prettig samenwerking met andere
organisaties en de gemeente Rheden
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