Tussenevaluatie maart 2018
Project Ontmoetingscentrum 2017 “Op pad met jongere mensen”
Start september 2017

Op 9 maart 2018 vind een eerste groepsgesprek plaats met deelnemers van
“Achterom”.
Dit groepsgesprek is bedoeld om het project “Op pad met Jongeren” tot nu toe
te evalueren. Na dit eerste groepsgesprek volgen structurele gesprekken .
Naast terugblikken willen we ook vooruit kijken en mogelijk aanpassingen doen
op het bestaande concept.

Groepsgrootte
We zijn het erover eens dat de groepsgrootte van 8 deelnemers per dag een
maximum aantal betreft.
Een kleinere groep vraagt, soms spontaan, creativiteit van de professional voor
de invulling van het programma.
Er is weerstand vanuit de groep voor het aanpassen van de groepsgrootte van 8
naar meer. De ruimte is daar ook te beperkt voor en het programma zoals
gewenst wordt minder uitvoerbaar. Er is wel ruimte voor een uitbreiding naar
9 als het gaat om iemand die echt binnen de setting past.

Doelgroep
In het projectplan wordt omschreven

Dementie treed echter ook op, op jongere leeftijd. Mensen in de leeftijd van 6075 zijn doorgaans fitter en hebben andere behoeften. Meedoen aan de
maatschappij gaat gepaard met het gevoel hebben gewaardeerd te worden,
zich daadwerkelijk nuttig maken.
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De insteek was om ons te richten op jonge mensen met dementie.
Het begrip jong wordt ruim genomen. Een 70+er heeft andere behoeften als
een 80+er, is fysiek vaak tot meer in staat , staat anders in het leven en heeft
andere behoeften. De mensen van 60+ staan doorgaans dichterbij de 70+er
zoals de 80+ dichterbij de 90+er staat. Mensen jonger dan 60 hebben zich nog
niet aangemeld, mocht dit in de toekomst gebeuren dan is daar zeker
mogelijkheid voor.

De andere insteek was dementie. De diagnose die de mensen hebben is divers.
Vasculaire dementie

2

Alzheimer

4

Parkinson

1

Niet aangeboren hersenletsel

1

Psychiatrische stoornis
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Alle deelnemers van de groep hebben een WMO indicatie.

Het programma
De invulling die wij bieden aan het ontwikkelen en onderhouden van
mogelijkheden (talenten) is gericht op het onderzoeken van de individuele
behoeften, deze omzetten in mogelijkheden en daar binnen de organisatie
ruimte voor zoeken. Dit resulteert in oa
-

Tuinactiviteit
Nederland in beweging
Uit de ruimte; tuincentra,exposities
Creatieve activiteiten (mozaiek, kerststuk)
Verschillende beweegvormen (waaronder boksen)
themagespreksgroep

Toegewerkt wordt naar
- Fysiofit in de tuin van zc A
- Rondleidingen geven en assistentie bij bijeenkomsten
- Besteding buitenshuis
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Mogelijkheden die onderzocht worden zijn
- Bezorgdiensten
- Sorteerdiensten

Het uitgangspunt blijft de individuele behoefte van de deelnemer die we
onderzoeken en waarbij de professional een duidelijke rol heeft om deze
behoefte om te zetten in mogelijkheden.

Voortgang

In de komende maanden zijn er actiepunten:
- Het project omzetten in een regulier aanbod dagbesteding.
- De groepsgrootte in de gaten houden
- De invulling van het programma meer uitbreiden

- Structureel in gesprek met de groep over de voortgang, activiteiten,
behoeften etc. om de inspraak van deelnemers te vergroten.
(centrumoverleg)
-

Een aanbod op een 3de dag onderzoeken en overleggen.
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