
Wij ondersteunen
waar nodig om te
zorgen dat jij, vanuit
eigen mogelijkheden,
mee kunt doen. We
doen dit oprecht. In
contact van mens tot
mens. Met passie
en lef.
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Op de gang van het Werk- en activiteitencentrum Aksent aan de Bachlaan in Barendrecht kom
je regelmatig cliënten tegen die vrij zelfstandig werken. Zij werken voor de Onderhoudsgroep,
een groep van zes tot acht cliënten die op afstand wordt begeleid. Zij verrichten allerlei
werkzaamheden in en rondom het pand: schoonmaken, afval verwerken en reparatie en
onderhoud. De Onderhoudsgroep is geschikt voor mensen met een matige tot lichte
verstandelijke beperking die gebaat zijn bij arbeidsmatig werk in een beschermde omgeving.
Het perspectief is gericht op voldoende uitdaging en het behouden en/of ontwikkelen van
vaardigheden. Wij kijken naar het niveau en de interesse van de individuele cliënt en spelen
hierop in. Zo kan de cliënt kan doorgroeien in zijn of haar capaciteit.
 
 

Wat bieden wij?      
Wij starten de dag met een werkoverleg. Cliënten kiezen zelf hun taak voor die dag. De
Schoonmaakgroep maakt samen met onze huishoudelijk ondersteuner het pand schoon, reinigt onze
busjes en ruimt op rondom het pand. De groep Reparatie en onderhoud repareert samen met de
begeleiding fietsen en rolstoelen in de garage van Aksent. Cliënten gaan ook op stap met vrijwilligers
voor kleine reparaties in de omliggende woningen. De groep Afval verwerken haalt papier, glas en
restafval op bij de omliggende woningen, activiteitencentra en het kantoor. In het pand wordt ook
sorteerwerk gedaan en afval vernietigd. Grofvuil demonteren we of brengen we naar de milieustraat.
Er is een samenwerking met Afval Loont, een initiatief van de gemeente met als missie 'Samen sparen
we de natuur'. Onze cliënten worden zich zo bewust van het scheiden van afval.
 
  

Peter: “Ik vind het leuk dat ik verschillende activiteiten kan doen. Het liefst breng ik oud papier
weg en haal ik boeken op met de bus.”

 
 





 

Financiering
Humanitas DMH neemt vanuit haar kernwaarden altijd de mens met zijn of haar hulpvraag als
vertrekpunt. Vervolgens wordt gekeken onder welk domein de zorg geleverd wordt. Onze dagbesteding
wordt geboden binnen verschillende zorgdomeinen en financieringskaders, zoals:
• WMO
• WLZ
• Forensische Zorg
• Jeugdzorg
• Participatiebudget
 
 

Werktijden
Onze werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.30 tot 15.30 uur.
 
 

Over Humanitas DMH
Humanitas DMH is een landelijk werkende humanistische zorgorganisatie en ondersteunt mensen met
een (licht) verstandelijke beperking en/of psychiatrische problemen. Samen met deze mensen bieden
wij zorg op maat, zodat zij binnen hun mogelijkheden kunnen meedoen in de maatschappij. Dat doen
wij vanuit onze kernwaarden:

De cliënt heeft regie over zijn of haar eigen leven.
We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor andere mensen.
We voelen ons gelijk aan en verbonden met andere mensen in de samenleving. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografie: Denny Barends, cliënt dagbesteding 'Kunstexpress' van Humanitas DMH.
 
 

Contact en aanmelden
We vertellen u graag meer over de Onderhoudsgroep en onze andere vormen van
dagbesteding en dienstverlening. Kijk op onze website of neem direct contact op
met een cliëntcoach van Werk en Dagbesteding via ons servicepunt in Barendrecht:
Telefoon: 0180 - 62 40 95
E-mail: receptiebarendrecht@humanitas-dmh.nl
Website: www.humanitas-dmh.nl

www.humanitas-dmh.nl/dagbesteding
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