Het Huis te Echten voor
volwassenen met een visuele
en verstandelijke beperking

Zo zelfstandig mogelijk leven
Ik heb een visuele, maar ook bijkomende beperkingen.
Kan ik werken in een van de werkplaatsen van Het Huis
te Echten? Mijn broer is slechtziend en heeft een
lichamelijke beperking. Kan hij meedoen met creatieve
workshops? Mijn dochter is blind en heeft een
verstandelijke beperking. Kan zij ondersteuning krijgen
bij het maken van muziek?
Met deze en soortgelijke vragen kunt u als cliënt, ouder
of wettelijk vertegenwoordiger bij ons terecht.
Koninklijke Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Visio Wonen & Dagbesteding
Het Huis te Echten biedt volwassenen vanaf achttien jaar
met een visuele en eventueel bijkomende beperkingen,
voorzieningen om te wonen, werken en hun dag zinvol te
besteden. Al onze activiteiten zijn erop gericht cliënten
te helpen om zich optimaal te ontplooien en zo zelfstandig mogelijk deel te nemen aan de maatschappij.
Voor iedere cliënt stellen we een persoonlijk ondersteuningsplan op met daarin de behoeften en de
ontwikkelings- of behandelingsmogelijkheden. Dat doen
we het liefst samen met de cliënt. Wanneer dat niet kan,
dan overleggen we met u als ouder of wettelijk vertegenwoordiger. Alle deskundigen die betrokken zijn bij de zorg
voor een cliënt, werken nauw samen bij de uitvoering
daarvan.
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Het Huis te Echten is een van de zeven nog overgebleven
havenzaten in Drenthe. Het vormt een geheel met het
dorp Echten. Na een grondige restauratie heeft Visio in
1976 de gebouwen en het omliggende landgoed in
gebruik genomen. Op het terrein bevinden zich diverse
werkplaatsen, een prachtige tuin en een kapschuur.
Het terrein is ingericht op gebruik door mensen met een
visuele beperking.

Deelnemen aan de
maatschappij
Visio Het Huis te Echten biedt arbeidsmogelijkheden en
dagbesteding. In een veilige, vertrouwde omgeving dagen
we cliënten uit om zich binnen hun mogelijkheden verder
te ontwikkelen. Zo begeleiden we hen naar een zo zelfstandig mogelijke manier van leven, waarin ze optimaal
kunnen deelnemen aan de maatschappij.
Bij mensen met visuele en andere beperkingen is het
belangrijk dat de begeleidings- en behandelmethoden
op elkaar aansluiten. Visio Het Huis te Echten is
gespecialiseerd in een samenhangende benadering van
de aanwezige beperkingen. Onze zorg is erop gericht onze
cliënten te ondersteunen bij het verwezenlijken van hun
wensen om zelfstandig te leven, leren, wonen en werken.
Wonen: veilig en vertrouwd
Visio heeft ook een aantal kleinschalige woonvoorzieningen in de buurt van Het Huis te Echten met
24-uurs zorg voor volwassenen met een visuele en
verstandelijke beperking. Deze woonvoorzieningen liggen
in Hoogeveen, Ruinen, Meppel en Emmen en zijn volledig
aangepast aan cliënten met een visuele en verstandelijke
of andere bijkomende beperkingen.
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De woningen liggen allemaal in een woonwijk. Vanaf de
woonlocaties kunnen cliënten de dagbesteding van Visio
Het Huis te Echten bezoeken maar ook fietsenfabriek
Azor, cadeauwinkel De Koker en Tast, Visio Atelier en
kunstuitleen in Hoogeveen.
Dagbesteding: ontplooien en beleven
Ieder mens heeft recht op een vertrouwde werk-, leeren leefomgeving, waar hij zichzelf kan zijn. Daarom
biedt Visio Het Huis te Echten vijf dagen per week
verschillende vormen van dagbesteding aan: activiteiten,
stages en arbeids(her)intreding. Het programma is
afgestemd op de zorgvraag van de cliënt.
Sommige cliënten hebben behoefte aan een werksituatie.
Voor andere cliënten is een rustige omgeving van belang.
We streven naar een klimaat waarin de cliënt zich veilig
voelt en zich optimaal kan ontplooien. Of hij nu werkt
in de tuin, theedoeken weeft, potten bakt, knutselt,
borduurt of deelneemt aan een uitsluitend op de beleving
gerichte activiteit.
Cliënten kunnen ambachtelijke werkzaamheden verrichten in de tuinwerkplaats, de weverij, de houtwerkplaats of de pottenbakkerij. In de keuken werken
zij voor cliënten en medewerkers. Bij de montage- en
inpakunit voeren cliënten dienstverlenende activiteiten
uit voor externe opdrachtgevers. In het Praathuis bieden
we (re)creatieve, meer op de beleving gerichte
activiteiten aan voor oudere cliënten. Datzelfde gebeurt
in de Carrousel voor jongere cliënten.
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Onder de noemer “vorming en scholing” organiseren we
allerlei cursussen op maat. Daarnaast is er voor cliënten
de gelegenheid om therapeutisch te bewegen.
Voor creatieve en kunstzinnige vorming kunnen cliënten
terecht bij Tast, Visio Atelier en kunstuitleen. Tot slot
bestaat de mogelijkheid om onder begeleiding van een
jobcoach te werken in een regulier bedrijf buiten Visio
Het Huis te Echten, bijvoorbeeld bij fietsenfabriek Azor
of bij cadeauwinkel De Koker (of andere bedrijven).

De werkplaatsen van
Visio Het Huis te Echten
De cliënten van Visio Het Huis te Echten werken onder
begeleiding in de verschillende werkplaatsen.
De ambachtelijke en creatieve producten die zij maken, zijn
te koop, zowel in de werkplaatsen als in cadeauwinkel
De Koker in Hoogeveen. Ook maken cliënten artikelen op
bestelling.
De tuinwerkplaats
In de kassen, de tuinen en het omliggende bos worden
onder andere perkplanten, vaste planten, kamerplanten,
groenten en fruit verbouwd en verzorgd. Cliënten maken
hier ook kaarsen en kransen en kloven hout.
De weverij
In de weverij weven, breien en knopen cliënten allerlei
stoffen. Daarvan maken ze onder meer theedoeken,
tafellinnen, theemutsen, babyartikelen en wand- en
vloerkleden.
De pottenbakkerij
In de pottenbakkerij werken cliënten met klei, gietklei en
glazuur. Cliënten maken daarvan bijvoorbeeld potten en
tuinornamenten, maar ook mooie beschilderde schalen,
en spaarpotten.
De montage- en inpakunit
In deze werkplaats zijn cliënten vooral bezig met het
verpakken en labelen van kruiden, schroeven, cosmetica,
kantoorartikelen en andere producten voor het bedrijfsleven.
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“ Ik werk sinds 1996 in de weverij. Op vrijdag vilten
we schapenwol, op andere dagen weven en knopen
we. Soms werk ik achter het grote weefgetouw
aan een grote rol stof met een blokpatroon.
Dat doe ik op gevoel. Het weefpatroon en de
kleuren staan in braille aangegeven. Van de stof
maken we theedoeken, ovenwanten, schorten en
pannenlappen. Als iemand jarig is, dan doe ik die
wel eens cadeau. Het is leuk om iets te geven waar
je zelf aan meegewerkt hebt.”
Maaike van Overveld (34), cliënt van Visio Het Huis te
Echten
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Houtwerkplaats
Cliënten maken in de houtwerkplaats speelgoed en
andere gebruiksvoorwerpen. Met behulp van een voorbeeldensysteem werken zij daar zo zelfstandig mogelijk
aan. Ook matten de cliënten rotan vlechtwerk in meubels
van particulieren.
Het Praathuis
Bij het Praathuis bieden we activiteiten aan die aansluiten bij de wensen en hobby’s van onze oudere
cliënten, zoals knutselen, breien, borduren en het werken
met natuurlijke materialen.
De Carrousel
Bij de Carrousel krijgen jongeren in een prikkelarme
omgeving activiteiten aangeboden die aansluiten bij hun
wensen of hobby’s. Ook is er een belevingsruimte
ingericht.
Vorming en scholing
We organiseren diverse cursussen, zoals een computercursus, een cursus Engels, ontruimingsoefeningen of een
cursus op maat, zoals: “Als ik een dagje ouder word”.
Therapeutisch bewegen
Individueel of in groepsverband kunnen cliënten meedoen
aan fitness, therapeutisch zwemmen, paardrijden, goalball of trainen met speciale bewegingsbanken.
Dit gebeurt onder begeleiding van een bewegingsagoog.
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Dagbestedingsmogelijkheden
in de buurt
Ook buiten het terrein van Visio Het Huis te Echten zijn
er mogelijkheden voor dagbesteding.
Tast, Visio Atelier en kunstuitleen
In kleine groepjes werken cliënten in onze creatieve
werkplaats in Hoogeveen aan een schilderij, decoratieve
schaal, sierraad of beeldhouwwerk. Elke cliënt heeft een
eigen werkplek en krijgt individuele begeleiding van
medewerkers met een creatieve en didactische achtergrond. Ze stimuleren de cliënt om zijn eigenheid tot
uitdrukking te brengen, zodat er een authentiek kunstwerk ontstaat.
De deelnemers groeien niet alleen in hun creativiteit,
maar ontwikkelen zich ook op andere gebieden.
Ze kunnen zich bijvoorbeeld langer concentreren, zijn
rustiger en gedragen zich zelfstandiger. Ze krijgen
bovendien meer zelfvertrouwen. De kunstwerken worden
uitgeleend en verkocht via de kunstuitleen van Tast.
Cadeauwinkel De Koker
De Koker is een cadeauwinkel in het centrum van
Hoogeveen waar cliënten producten verkopen die bij
Visio Het Huis te Echten zijn gemaakt. Ook zijn cliënten
in de winkel ambachtelijk en creatief bezig, bijvoorbeeld
met schilderen, decoreren en het maken van kaarsen.
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Begeleid werken
Visio streeft naar het bieden van een werkplek in de
samenleving. Viso Het Huis te Echten heeft daarom een
samenwerkingsverband met ProBaan. Samen zoeken we
naar werkplekken voor cliënten die toe zijn aan een
volgende stap: de samenleving in. Als we een passende
baan gevonden hebben, werkt een jobcoach van Visio de
cliënt in bij het bedrijf en blijft hem volgen en waar nodig
ondersteunen. Veel cliënten vinden een stageplek of
vrijwilligerswerk, maar betaald werk kan tot de mogelijkheden behoren.

Van alles te beleven
Een voorbeeld van een begeleid werken-project is de
fietsenfabriek Azor in Hoogeveen. Hier voeren cliënten
onder begeleiding van een jobcoach voorbereidende
werkzaamheden uit voor het maken van fietsen. Dit doen
ze drie dagen per week. Sommige cliënten werken er de
overige twee dagen zelfstandig.

“ Ik vroeg mijn begeleider of ik niet een opleiding
voor fietsenmaker zou kunnen doen. Maar dat
bleek niet haalbaar te zijn. Ik kan nu eenmaal niet
zien. Dus hebben we bedacht welke mogelijkheden
er dan wel zijn. Zo kwamen we op deze baan bij
fietsenfabriek Azor in Hoogeveen. Hier worden
onder meer de fietsen van bakfiets.nl gemaakt.
Ik houd van het werk, de contacten met collega’s
en dat ik iets in elkaar zet dat later ook echt 		
gebruikt wordt.”
Jan Bakker (39), cliënt van Visio Het Huis te Echten
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Recreatie en vrijwilligers
Vrijwilligers zijn onmisbaar bij Visio. Naast zo’n 220
medewerkers zetten ruim tweehonderd vrijwilligers zich
in om de cliënten een zo gewoon mogelijk leven te
bieden. Door de inzet van vrijwilligers bij recreatieactiviteiten kunnen wij iedere cliënt passende vrijetijdsbesteding bieden. Dit doen we binnen een reguliere club
of vereniging of binnen Visio Het Huis te Echten.

Onze afdeling recreatie organiseert veel bewegingsactiviteiten waarbij vrijwilligers cliënten begeleiden,
zoals zwemmen en fietsen. We hebben ruim zestig
vrijwilligers die als persoonlijk begeleider individuele
activiteiten met cliënten ondernemen, zoals winkelen,
wandelen of koffie drinken. Of ze bezoeken een voetbalwedstrijd met cliënten die een seizoenskaart hebben.
We zorgen altijd voor een goede match tussen cliënt
en vrijwilliger.

“ Ik werk al vijftien jaar als vrijwilliger bij allerlei
recreatieve activiteiten. Zo ga ik een paar keer
per jaar mee met de wandelclub en de dierenclub.
Met de dierenclub organiseren we uitstapjes, zoals
een bezoek aan de dierentuin, de manege en het
dierenasiel. Daarnaast heb ik een vaste groep
cliënten waarmee ik individueel wel eens naar de
stad of het theater ga. Ik doe dit werk om een
kleine bijdrage te leveren aan het geluk van
cliënten, maar vooral voor de gezelligheid.”
Ingrid Barkema (41), vrijwilliger bij Visio Het Huis te
Echten
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Cliëntenraad
Visio Wonen & Dagbesteding in Noordoost-Nederland
heeft een eigen cliëntenraad. Daarin zetten cliënten,
ouders en wettelijk vertegenwoordigers zich in voor de
kwaliteit van onze zorg- en dienstverlening. De cliëntenraadsleden hebben een belangrijke taak: zij adviseren de
directie. Zij doen dit op basis van hun ervaringen in de
praktijk en de inbreng van cliënten en hun familieleden.
Afgevaardigden van alle cliëntenraden van heel Visio
vormen samen de centrale cliëntenraad. Deze adviseert
de Raad van Bestuur.
Wij vinden betrokkenheid belangrijk en nodigen cliënten,
ouders en wettelijk vertegenwoordigers van harte uit om
deel te nemen aan de cliëntenraad.

18

19

Informatie en aanmelden
Wilt u meer informatie of wilt u een beroep doen op de
diensten van Visio Het Huis te Echten? Neem dan contact
op met ons Cliëntservicebureau via 088 585 80 00.
Meer informatie over Visio vindt u op www.visio.org.

Koninklijke Visio
expertisecentrum voor
slechtziende en blinde mensen
www.visio.org
Volg ons op:

021.012.012015 | Tekst Monique Vaessen | Fotografie Rob Gieling en Martien de Man | Ontwerp Weijsters & Kooij vormgevers | Lay out R1 grafische vormgeving

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 aanvragen van deze zorg bij uw gemeente.

