Doelstelling
Voor iedere deelnemer is de doelstelling verschillend. Toch zien wij onszelf vooral als "tussenhave". Een plek om na een
inzinking of psychose of een intensieve opname of behandeling weer tot jezelf te komen, een ritme te vinden. Om langzaam
weer te wennen aan structuur en verantwoordelijkheid dragen. Een plek om jezelf weer terug te vinden en ontspannen na te
kunnen denken over "wat wil ik nu eigenlijk verder en hoe ga ik dat aanpakken". De tijdsduur hiervoor ligt niet vast. In overleg
zetten we stappen binnen de zorgboerderij en uiteindelijk buiten de zorgboerderij. Wij werken aan de hand van
begeleidingsplannen, doelen en evaluaties.

Wat doen we
We beginnen de dag meestal met een werkvergadering. Samen spreken we door welke taken er voor die dag klaar liggen en
hoe we ze gaan aanpakken. Een voorbeeld van de werkzaamheden:

!

•
•
•
•
•
•

voeren en schoonhouden van de kalfjes;
het ophalen van de koeien;
het verplaatsen van het jongvee van wei naar wei;
heiningen repareren;
het verzamelen en verwerken van fruit;
tal van onderhoud (schilderen, timmeren) op het erf en in de garage.

Per seizoen verschillen de werkzaamheden die nodig zijn. Daarnaast heeft ieder mens ook zijn of haar eigen kwaliteiten en
beperkingen en is het een uitdaging om voor ieder het werk te vinden waar hij of zij het meest plezier uit haalt. Maatwerk is
belangrijk. De Hooilanden biedt ook ruimte voor eigen initiatieven en natuurlijk voor een kop koffie in de zon, tussen de koeien.

Doelgroepen
De Hooilanden staat open voor de volgende doelgroepen:
•
mensen met psychische of psychiatrische problemen
•
mensen met een autistische stoornis
•
mensen met een verslavingsachtergrond of automutilatie
•
mensen die burn-out zijn geraakt of overspannen zijn
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Soms hebben mensen met bovengenoemde problematiek ook een achtergrond van drugs en detentie. Dit vormt op De
Hooilanden niet op voorhand een probleem.
Per dagdeel zijn er maximaal 8 deelnemers.

Betaling
De Hooilanden is een zelfstandige zorgboerderij dus geen onderdeel van een zorginstelling. We zijn lid van BEZIG (boeren en
zorg in Gelderland). Op dit moment volgt de betaling via een PGB (persoonsgebonden budget) of in onderaannemersschap met
de betrokken zorginstelling. Daarnaast hebben wij een direct contract voor dagbesteding met de gemeente Wageningen, en
hopelijk vanaf 2016 ook met de gemeenten Ede en Veenendaal.
Wij hebben een nauwe samenwerking met de RIBW in Wageningen.

Kwaliteitswaarborg
In 2011 hebben wij het Evaluatiecertificaat behaald "kwaliteit laat je zien". Hiermee voldoen we aan de voorwaarden van het
kwaliteitssysteem van de Stichting Verenigde zorgboeren. Daarnaast zijn wij lid van Gelderse vereniging van zorgboeren BEZIG.

