
Wie zijn wij?
Stadsweg Dagbesteding en Begeleid wonen 
is een bedrijf dat in juli 2015 van start gaat. 
Wij, Carina en Marcel, zijn sinds 2008 
werkzaam in de gezinsondersteuning 
en geregistreerd netwerkpleeggezin 
en hebben besloten dat wij onze 
werkzaamheden willen uitbreiden. Wij zijn 
gespecialiseerd in ondersteuning bieden 
aan jongeren of mensen met een gedrags- / 
persoonlijkheidsstoornis of mensen met 
hersenletsel. In ons werkveld zagen we 
toch vaak jongeren en gezinnen waar de 
ondersteuning eerder niet optimaal was 
en hebben hierin de juiste ondersteuning 
geboden.
Ons doel is dat we de cliënt begeleiden naar 
een voor de cliënt passende, juiste plaats in 
de maatschappij. Waarbij duidelijk gekeken 
word naar de competenties van de cliënt.
 

Wonen met woonkans/ begeleid-, 
beschermd wonen
Wij bieden 3 woonruimtes voor tijdelijke/ 
permanente opvang met de mogelijkheid 
tot doorgroeien naar een eigen woning via 
een woonkans traject ( woning 1ste jaar op 
onze naam en indien geschikt bevonden 
mag de bewoner er blijven, huurcontract 
word over gezet).

De bewoner dient minimaal 16 jaar te 
zijn en een duidelijke diagnose te hebben. 
De bewoner woont intern, heeft zijn 
eigen kamer met gezamenlijke douche 
en toilet en er is een gemeenschappelijke 
woonkamer en keuken aanwezig.
In de woonvorm is 24 uur per dag a 7 dagen 
per week begeleiding aanwezig.
De bewoners eten en drinken mee, krijgen 
hierin ook een taak van de aanwezige 
begeleider, minimaal 1 keer per week 3 
uur een begeleider op eigen kamer die hun 
gaat leren/ helpen bij het doen van hun 
administratie, hun kamer netjes en schoon 
houden en een weekplanning gaat maken. 
Er wordt gewerkt aan orde structuur en 
regelmaat.
 
Dagbesteding
De groepen zijn niet groter dan 5 cliënten 
per groep waarbij 1 begeleider aanwezig is.
Bij ons worden de volgende dagbesteding 
plekken geboden;
 Hout / metaal bewerking, denk hierbij 

aan het maken van tuinsets, windlichten, 
kastjes of bijvoorbeeld een tuinset op 
maat die besteld is door een klant.

 Techniek, denk hierbij aan het 
onderhoud en verfraaien van een auto, 
een brommer of een fiets.

 Groenvoorziening, onderhoud van 
de omliggende grond en bijvoorbeeld 
het maken van bloembakken en 
bloemstukken.

 Onderhoud pand, 
schilderwerkzaamheden, 
reparatiewerkzaamheden.

 Hobby/ handwerken, het maken van 
leuke producten die in het winkeltje of 
via de website verkocht kunnen worden.
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 Denk hierbij aan bijvoorbeeld een 
vogelhuisje, windlichten, tekstborden, 
beelden, dekentjes, kleden en tassen enz.

 Keuken / schoonmaak, deze groep 
verzorgt de boodschapjes en de 
brood maaltijd, de corvee diensten 
en schoonmaak diensten die op de 
werkplekken nodig zijn.

 Winkel. Hier worden de door de cliënten 
gemaakte producten verkocht.

Zorgaanvragen/zorgbemiddeling
Heeft u of uw kind zorg nodig en wilt u 
weten of u er voor in aanmerking komt 
dan kunnen wij hierin ondersteunen. 
We voorzien u van de juiste informatie 
en kunnen u helpen bij het doen van een 
aanvraag en de gepaste zorg leveren.
Hierin gaan wij met u in gesprek en stellen 
we vast wat nodig is om de juiste zorg te 
kunnen bieden. Wij stellen doelen vast en 
stellen een behandelplan op. Wij kunnen 
zorgaanbieders leveren die dan op locatie u 
kunnen begeleiden.

Begeleiding/ Intensieve 
begeleiding
Wij bieden niet alleen begeleiding en 
ondersteuning bij ons wanneer u bij 
ons woont/ dagbesteding volgt, maar 
ook als u of uw gezin hieraan behoefte 
heeft ondersteunende begeleiding in 
uw thuissituatie. Denk hierbij aan orde, 
structuur en regelmaat in het gezin 
aanbrengen en helpen bij de dagelijkse 
ondersteuning.

Er worden bij ons regelmatig en 
verschillende workshops gehouden/ 
georganiseerd.
Dat kan zijn van een bloemen workshop, 
een beauty en wellness workshop tot aan 
spekstenen of sieraden maken.
Voor deze workshops worden afhankelijk 
van te gebruiken materialen kosten in 
rekening gebracht. Reclame voor deze 
workshops is terug te vinden op onze 
website of op de informatie borden bij ons 
op het terrein.

Contactgegevens
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