
Elizabeth Kalishuis voor mensen
met een visuele en bijkomende
beperking



Je leven zo zelfstandig
mogelijk inrichten

Ik heb een visuele en een lichamelijke beperking. Waar
kan ik onder begeleiding sporten? Kan mijn zoon ondanks
zijn visuele en verstandelijke beperking toch zinvol werk
doen? Mijn zus ziet slecht en heeft een ontwikkelings-
achterstand. Waar kan zij onder deskundige begeleiding
wonen?

Met deze vragen kunt u als cliënt, ouder, wettelijk
vertegenwoordiger of begeleider bij ons terecht.
Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slecht-
ziende en blinde mensen. Visio Wonen & Dagbesteding
Elizabeth Kalishuis biedt voorzieningen voor wonen en
dagbesteding voor kinderen, jongeren en volwassenen
met een visuele en een verstandelijke of andere bij-
komende beperking. We zijn gespecialiseerd in het bieden
van passende ondersteuning bij wonen, werken en vrije
tijd. Ons uitgangspunt is dat we cliënten waar nodig
ondersteunen om hun leven zo zelfstandig mogelijk in te
richten.

In overleg met de cliënt en/of u als ouder of wettelijk
vertegenwoordiger, stelt de zorgcoördinator een onder-
steuningsplan op. Daarin staat wat de wensen en
behoeften van de cliënt zijn en welke ondersteuning hij
daarbij nodig heeft. Ook staan de ontwikkel- en
behandelmogelijkheden in het ondersteuningsplan. Alle
deskundigen die betrokken zijn bij de zorg voor een
cliënt, werken nauw samen bij de uitvoering daarvan.
Voorop staat dat de cliënt kan wonen en werken zoals hij
dat graag wil, binnen zijn eigen mogelijkheden.
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Dagbesteding vindt plaats binnen het Elizabeth
Kalishuis, in het centrum van Huizen. Onze woonlocaties
bevinden zich in Huizen, Blaricum en Weesp. Woon-
werkverkeer van cliënten vindt plaats met het openbaar
vervoer of met georganiseerd vervoer van Visio.
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“ Simone heeft CVI. Technisch gesproken kan ze best   
 goed zien, maar haar hersenen verwerken de
 beelden niet goed, vooral als het druk is.
 Daar houdt de begeleiding goed rekening mee. 
 Ze zorgen dat ze een rustige omgeving creëren en  
 dat Simone niet te veel prikkels in één keer krijgt.
 Daarom eet ze bijvoorbeeld met niet te veel
 bewoners tegelijk in de huiskamer. En als er iets
 gebeurd is, stappen de begeleiders altijd even naar
 haar toe om daar met haar over te praten.”
 Joke van Loon, moeder van Simone (28)



Specifieke kennis en
aangepaste voorzieningen

Visio Wonen & Dagbesteding Elizabeth Kalishuis heeft
professionele medewerkers met specifieke kennis op het
gebied van visuele en bijkomende beperkingen. Bij de
begeleiding staan participatie en eigen inbreng van de
cliënt centraal. Onze zorg is erop gericht cliënten te
ondersteunen bij het realiseren van hun wensen om
zelfstandig te leven, leren, wonen en werken.



Onze voorzieningen zijn aangepast aan cliënten met
visuele en bijkomende beperkingen. Zo zijn de gangen
leeg en breed, zijn er leuningen die door de gebouwen
leiden en hebben deurposten en wanden een contras-
terende kleur. Op die manier zorgen we dat cliënten zich
bij Visio Elizabeth Kalishuis veilig én thuis kunnen voelen.
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“ Ik ben me er altijd heel erg van bewust dat ik voor
 cliënten alles moet benoemen, omdat ze niet of
 nauwelijks kunnen zien. Tijdens het eten vertel ik
 bijvoorbeeld niet alleen wat we eten, maar ook op
 welke plek de groente en het vlees liggen. Meestal
 weten ze binnen goed de weg, maar als twee
 cliënten op elkaar af lopen en elkaar niet horen
 aankomen, waarschuw ik wel: ‘Even een stapje
 naar rechts.’ Buiten ben ik hun ogen. Ik vertel dan
 wat er te zien is, wat er gebeurt, hoe druk het is
 op straat en of het donker of licht is.”

 Monique den Hollander, woonbegeleider Visio Elizabeth
 Kalishuis



De regie over het eigen leven

Ieder mens heeft recht op een passende leefomgeving.
Een plek waar hij zichzelf kan zijn en waar hij zich veilig
voelt. Dat is wat we onze cliënten willen bieden. De
begeleiding is altijd gericht op participatie van de cliënt,
die zoveel mogelijk zelf de regie heeft over zijn eigen
leven. Daar waar nodig kunnen cliënten rekenen op
passende ondersteuning.

Visio Elizabeth Kalishuis heeft in totaal zestien woon-
locaties, waar cliënten in groepsverband of wat meer
individueel wonen. Voor kinderen en jongeren tot twintig
jaar hebben we de afdeling Jeugdwonen, die bestaat uit
drie geschakelde woonhuizen in Huizen met een woon-
plek voor 27 kinderen en jongeren. In Huizen, Blaricum en
Weesp bieden we volwassenen (vanaf achttien jaar)
passende woonvoorzieningen.

Afhankelijk van de zorgvraag krijgen cliënten begeleiding
en zorg voor een paar uur per week tot 24 uur per dag.
Cliënten hebben allemaal hun eigen zit-slaapkamer.
Daarnaast kunnen ze gebruik maken van een gemeen-
schappelijke woonkamer en eetkeuken. Koken gebeurt
onder begeleiding, maar het is ook mogelijk om kant-
en-klaar maaltijden te krijgen.

Bij de woonlocatie in Weesp kunnen cliënten woon-
training volgen. Clienten leren daar gedurende een
bepaalde periode in een eigen appartement praktische en
sociale vaardigheden, ter voorbereiding op zelfstandig
wonen.
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Werken of een andere
daginvulling

Cliënten die bij Visio Elizabeth Kalishuis wonen, maar
ook cliënten die thuis of in een andere instelling wonen,
kunnen bij het Elizabeth Kalishuis terecht voor dag-
besteding. Samen zoeken we naar een werkomgeving die
past bij hun interesses en mogelijkheden.

Binnen het Elizabeth Kalishuis zijn diverse werkplaatsen,
waar we verschillende werkvormen aanbieden. In de
kaarsenmakerij, de weverij, de pottenbakkerij, de werk-
plaats voor houtbewerking of het atelier kunnen cliënten
ambachtelijke en creatieve werkzaamheden verrichten.

Andere vormen van dagbesteding zijn tuinwerkzaam-
heden, productie- en inpakwerk, dienstverlenende en
lichte administratieve werkzaamheden. Voor cliënten
met een beperkte aandachtsspanne is er de mogelijkheid
in een eigen werkplaats afwisselend arbeidsmatige
werkzaamheden en ontspannende activiteiten te doen.

Voor de ouder wordende cliënt is er dagbesteding, waar-
bij beleving centraal staat. Cliënten lezen dan samen de 
krant en ondernemen allerlei creatieve activiteiten.
Buiten het terrein is er de mogelijkheid om dieren te
verzorgen, radioprogramma’s te maken of bij externe
klanten de tuin te onderhouden.
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“ Op woensdag werk ik in de tuin. Vandaag heb ik
 takken opgeladen en geharkt. Twee dagen in de
 week doe ik inpakwerk: ik seal knelkoppelingen per
 vijf in een zakje en doe er een sticker op. Ik breng
 ook elke week oud papier naar de containers en ik
 ga naar de muziekwerkplaats. Daar speel ik
 contrabas in een jazzband. In mijn vrije tijd duik ik
 nog en ik loop al jaren hard met Ron. Dat doen we
 samen met een touw tussen ons in, want ik ben
 blind. Ron was eerst een vrijwilliger, maar is nu
 gewoon een maat van mij.”

 Michel Peters (58), cliënt van Visio Elizabeth Kalishuis
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Werkbegeleiding
Bij de dagbesteding krijgt de cliënt de begeleiding die hij
nodig heeft om zijn werkzaamheden uit te voeren. Daarbij
kijken we steeds opnieuw naar zijn interesses en
mogelijkheden. Aan de hand van leertrajecten krijgen
cliënten de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te
leren en zichzelf te ontwikkelen. Bij het creëren van een
passende werkomgeving zoeken we telkens naar een
evenwicht tussen werkdruk en ontspanning.

Jobcoach
Cliënten die nog niet precies weten welk werk ze willen
of kunnen doen, kunnen zich daar op oriënteren en intern
opgeleid en begeleid worden. Wie buiten Visio Elizabeth
Kalishuis wil werken, kan begeleiding krijgen van een
jobcoach. Deze geeft ook adviezen aan (toekomstige)
werkgevers en collega’s.

Vrije tijd
Ook buiten werktijd is er veel te doen bij het Elizabeth
Kalishuis. Bij de invulling van hun vrije tijd kunnen
cliënten ondersteuning krijgen van een vrijwilliger.
Bijvoorbeeld bij activiteiten als wandelen, een tandem-
ritje maken, een kopje koffie drinken of naar de dieren-
tuin gaan. De cliënt kan een vrijwilliger aanvragen bij de
begeleider Vrije Tijd. Deze probeert te zorgen voor een
geschikte match. Dankzij ruim honderd vrijwilligers
kunnen we de vrijetijdswensen van onze cliënten
uitvoeren.



Cliënten die graag willen sporten, maar voor wie de stap
om dit bij een sportvereniging te doen te groot is, kunnen
deelnemen aan de wekelijkse sportavond. Daarnaast is er
een wekelijkse soosavond in een buurt-centrum. Samen
zoeken we altijd naar mogelijkheden voor de cliënt om
deel te nemen aan het maatschappelijke leven.
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Nieuwe vaardigheden aanleren

Op alle gebieden staan de mogelijkheden en de wensen
van de cliënt centraal. Wat wil hij? Wat kan hij? Wat kan
hij nog leren? Waar heeft hij hulp bij nodig? In een veilige
en vertrouwde omgeving dagen we de cliënt uit om zich
verder te ontwikkelen. Daarvoor bieden we allerlei
leertrajecten aan waarin hij nieuwe vaardigheden kan
aanleren. Het doel is dat cliënten zo zelfstandig mogelijk
een taak kunnen uitvoeren.

Indien nodig of gewenst kan een cliënt een beroep doen
op diverse behandelaars. Afhankelijk van de vraag en de
ruimte die het zorgzwaartepakket biedt, kan de cliënt
gebruik maken van ergotherapie, fysiotherapie,
mobiliteitstraining of een andere vorm van behandeling.
Ondersteuning van een behandelaar vindt plaats in
overleg met de zorgcoördinator en de gedrags-
wetenschapper.
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“ Een van onze cliënten volgt een leertraject zelf-
 standig koken. Zij vindt het leuk om op zaterdag
 voor zichzelf te koken. Daar komt best veel bij
 kijken. Ze moet bedenken wat ze wil eten, bood-
 schappen doen, betalen, alles voorbereiden,
 apparaten bedienen en koken. Daar begeleiden wij
 haar bij. Je ziet haar daarin groeien. Ze doet het
 met heel veel plezier en komt wel tien keer
 vertellen hoe lekker het was. Vol trots, omdat ze
 het zelf gedaan heeft.”
 Monique den Hollander, woonbegeleider Visio Elizabeth
 Kalishuis



Medezeggenschap

Visio Elizabeth Kalishuis heeft een eigen cliëntenraad.
Daarin maken cliënten, ouders en wettelijk vertegen-
woordigers zich sterk voor de kwaliteit van onze zorgen
dienstverlening. De cliëntenraadsleden hebben een
belangrijke taak: zij adviseren de directie en daarmee de
Raad van Bestuur. Zij doen dit aan de hand van hun
ervaringen in de praktijk en de inbreng van cliënten en
hun familieleden. Eén lid van de cliëntenraad is boven-
dien afgevaardigd in de centrale cliëntenraad van Visio.

Naast de cliëntenraad is er ook een bewonersraad. 
Daarin zit een afvaardiging van cliënten van de woningen. 
De cliënten stellen zelf de agenda op en bespreken in de
raad allerlei onderwerpen met de directeur of een
manager. Deze raad zorgt ook voor input voor de
cliëntenraad. De bewonersraad krijgt secretariële
ondersteuning.
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“ Ik zit in de bewonersraad. Daar vertegenwoordig ik
 mijn groep. We wonen met zijn vieren in een huis.
 Als een van mijn huisgenoten vragen heeft, bij- 
 voorbeeld over een verbouwing of over woningruil,
 dan breng ik dat in. Daar wordt ook altijd iets mee
 gedaan. Het is goed dat de bewonersraad er is, dan
 kun je zeggen wat je ergens van vindt.”
 Rick Zoomer (44), cliënt en lid van de bewonersraad van
 Visio Elizabeth Kalishuis



Bekostiging

Zorg met verblijf bij Visio wordt bekostigd uit de
Wet langdurige zorg (Wlz). Visio kan u ondersteunen bij
het aanvragen van de benodigde Wlz-toelating bij het
Centrum voor Indicatiestelling (CIZ).
Dagbesteding en kortdurend verblijf (logeren) vallen
onder de Wmo. Visio kan u ondersteunen bij het aan-
vragen van deze zorg bij uw gemeente.
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Informatie en aanmelden

Wilt u meer informatie of wilt u uw kind of cliënt
aanmelden bij Koninklijke Visio? Neem dan contact op
met ons Cliëntservicebureau via 088 585 85 85.

Meer informatie over Visio vindt u op www.visio.org.

Koninklijke Visio 
expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen

www.visio.org

Volg ons op:


