
  

DAGBESTEDING 
Jeugd/18+/WMO/WLZ 

Wie zijn wij? 

Wij vinden het van groot belang dat 
onze deelnemers leren zoveel mogelijk 
hun eigen regie op eigen leven 
ontwikkelen. Het team van De 
Drostlerhoeve helpt, ondersteunt en 
begeleid daar waar nodig. Met onze 
zorg, ondersteuning en begeleiding 
willen wij bereiken dat de 
deelnemer deel kan nemen aan de 
samenleving en dat er doelen behaald 
worden in ontwikkeling en 
gezondheid. Kernwoorden voor ons 
zijn: Betrouwbaar, flexibel, 
zorgplannen, personeelsbeleid, 
laagdrempeligheid, participatie, 
integratie, kwaliteit en netwerken. 

Het is onze inzet om aan te sluiten bij 
de vraag van de deelnemer. We 
streven naar een basishouding van 
gelijkwaardigheid (samen de klus 
klaren) en vertrouwen. Aansluiten bij 
de mogelijkheden van de 
deelnemer werkt motiverend. Ook de 
dieren reageren op: de stem, 
benadering, de manier van contact 
zoeken, de manier waarop iemand zich 
in een stal begeeft. Dieren reageren 
ook wanneer ze foutief benaderd 
worden. De sociale aspecten en een 
goede sfeer vinden we zeer belangrijk 
en krijgt dan ook veel aandacht. 

Ontwikkelen vanuit perspectief 
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 De uitdaging zoeken in moge-

lijkheden. 

 Ruimte, rust en regelmaat. 

 Sociaal actief. 

 Nuttig werk. 

 Gezond eten. 

 Beweging. 

 De stap naar het echte werk. 

 Even eruit en lekker buiten. 

Op De Drostlerhoeve ondernemen wij activi-
teiten waarbij de kinderen, jongeren en vol-
wassenen met elkaar samenwerken. Wij rich-
ten ons erg op sociale vaardigheden omdat wij 
weten hoe moeilijk de jongeren het vinden 
om buiten school en thuis vriendschappen te 
sluiten en contacten aan te gaan. Bij ons leren 
ze elkaar kennen, kunnen ze samen activitei-
ten ondernemen en samenwerken.  Onze 
deelnemers zijn verdeeld in groepen die op 
leeftijden en niveau zijn ingedeeld. Wij richten 
ons op zelfredzaamheid omdat wij weten dat 
taken die voor ieder ander persoon zonder 
beperking heel normaal lijken daar zijn deze 
taken juist een enorme uitdaging voor onze 
deelnemers. Uitgangspunt deelnemer en zijn 
mogelijkheden. 

“Voor iedereen is er een passende activiteit of 

werk op De Drostlerhoeve” 



Expertise 

De Drostlerhoeve biedt professionele, 
resultaatgerichte en flexibele 
dagbesteding aan kinderen, en 
volwassenen die dit nodig hebben ter 
verbetering van de zelfredzaamheid op 
alle levensgebieden. Wij beschikken  over 
expertise op het gebied van beperkingen 
o.a. Autisme, Asperger, PDD-NOS, 
verstandelijke- en/of psychische 
beperking. Hulp bieden bij persoonlijke 
doelen, betere communicatie in je 
relaties, het veranderen van negatieve 
gewoontes en het ontwikkelen van 
nieuwe uitdagingen. Je mag gaan geloven 
in jezelf, uitgaan van je eigen kracht door 
je zelfvertrouwen op te bouwen.  

Voor Jeugd kan dagbesteding aangevuld 
worden met logeren. 

Jeugd en volwassenen kan aangevuld 
worden met individuele begeleiding. 

Informatie en 
toegankelijkheid 

Dagbesteding volwassen 18+ met een 
verstandelijke en/of psychische beperking 
mogelijkheden van maandag t/m vrijdag 
8.30-16.30 uur. Er kan aangevuld worden 
met individuele begeleiding. 

Dagbesteding Jeugd maandag t/m zondag 
8.30-16.30 uur. Er kan aangevuld worden 
met individuele begeleiding en logeren. 

De vraag is het uitgangspunt en daarbij zal 
de passende begeleiding gezocht worden, 
uiteraard kunt u een voorkeur aangeven. 

Geheel vrijblijvend kunnen we een 
kennismaking gesprek plannen en de vraag 
inventariseren.   

U kunt bij ons terecht op  doorverwijzing 
van huisarts, gecertificeerde instelling of 
de gemeente. 

Activiteiten 

 Dierverzorging en paardrijden 

 Groentetuin, erfonderhoud en kas 

 Werken met hout en pallets 

 Horeca bakken, koken en bedienen 

 Creatief handwerken en knutselen 

 Uitstapjes 

 Wandelen 

 Persoonlijke gesprekken en gezelligheid 

Als begeleiding zorgen we voor de juiste 
diepgang en levendigheid. Dit gaat altijd in 
overleg met jou. Je mag van ons een houding 
verwachten, waarbij empathie, respect, 
betrokkenheid, echtheid en humor een 
verbinding maakt. De basis van vertrouwen is 
erg belangrijk en de verkregen informatie is 
beroepsgeheim. 


