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Stichting IJsselmonde-Oost
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2981 EZ, Ridderkerk
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E: info@ijsselmonde-oost.nl

Voorwoord

Beste lezer,
In dit boekje vindt u een compleet overzicht van de zorg en ondersteuning die st.
IJsselmonde-Oost aanbiedt in de regio rond Ridderkerk en Barendrecht. Dat aanbod heeft
de afgelopen jaren een stevige ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels is onze organisatie
uitgegroeid tot een brede dienstverlener die allerlei vormen van ondersteuning aanbiedt
aan kwetsbare mensen.
Wij zien dat de maatschappij steeds ingewikkelder wordt en individualiseert. Daarom
moeten steeds meer mensen afhaken en voelen steeds meer mensen zich alleen
staan. Wij zien het als onze opdracht om mensen te helpen weer aan te haken bij de
samenleving of bij elkaar. Want wij geloven dat ieder mens een meerwaarde vormt voor
de samenleving en dat ieder mens tot bloei komt als hij door andere wordt gekend. Onze
drijfveren daarbij, hebben we in de pagina hiertegenover nog eens uitgeschreven.
Overigens geloven wij niet zo in het onderscheid tussen kwetsbare en niet-kwetsbare
mensen. Elk mens is kwetsbaar en daarin hebben we elkaar allemaal nodig. Daarom zien
we het als ons doel om elkaar echt te kennen. Zodat we het beste uit onszelf en de ander
kunnen halen. En altijd een helpende hand te bieden aan iedereen die dat nodig heeft.
Dat gaat verder dan alleen een dak boven het hoofd en af en toe iemand die komt kijken
hoe het gaat. We proberen onze persoonlijke benadering elke dag terug te laten komen
in ons werk.
We komen u graag persoonlijk vertellen hoe we werken en om te kijken hoe we u van
dienst kunnen zijn. Maak snel een afspraak met één van de medewerkers van onze
afdeling cliëntbelangen of kijk eens op de website.

Jacko de Raad

Bestuurder Stichting IJsselmonde-Oost
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Onze visie en missie
VISIE

Alles in de wereld gaat sneller en individualiseert. Helaas moeten
steeds meer mensen afhaken. Wij zien graag dat mensen
aanhaken. Omdat wij geloven dat:
Ieder mens in zijn of haar eigenheid een meerwaarde vormt voor de samenleving.
Ieder mens talenten heeft. Wij helpen deze talenten te ontdekken en in te zetten.
Ieder mens het meest tot bloei komt in relatie met de ander.

MISSIE

Stichting IJsselmonde-Oost kent je. We kennen jou, je
mogelijkheden en je wensen. Wij zien elkaar en ondersteunen
elkaar om het beste uit onszelf en de ander te halen. We bieden
een helpende hand aan iedereen die dit nodig heeft.

ONZE KERNWAARDEN
Barmhartigheid: we gunnen iedereen een extra kans.
Dienstbaarheid: we stellen de belangen van de ander voorop.
Rentmeesterschap: we geven en nemen verantwoordelijkheid.
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Inleiding
Dit boekje geeft een overzicht van ons zorgaanbod in de regio Barendrecht,
Albrandswaard en Ridderkerk. Ruim 50 jaar geleden zijn we gestart als dienstverlener
voor mensen met een verstandelijke beperking. Maar in de afgelopen jaren zijn de
ontwikkelingen in zorgland ons ook niet voorbij gegaan. Hierdoor dekt de term
'gehandicaptenzorg' allang de lading niet meer. Tegenwoordig bieden we ondersteuning
aan mensen met een ontwikkelingsachterstand. Dit kan zo zijn vanwege een
verstandelijke beperking, maar ook vanwege psychische problematiek of interculturele
achterstanden.
Wij bieden zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo), de participatiewet of op basis van een persoonsgebonden budget.
In totaal bieden wij zorg aan ongeveer 150 cliënten.
SOORT ZORG
Ambulante begeleiding
(Wmo)
Ambulante bemoeizorg
(Wmo)
Beschermd wonen (Wmo)
Kleinschalig Wonen (Wlz)

ONS AANBOD
IJsselmonde-Oost 2suc6

GEMEENTE
Barendrecht & Ridderkerk

IJsselmonde-Oost 2suc6

Barendrecht & Ridderkerk

Barendrecht
KSW Barendrecht en Ridderkerk
Beschermd verblijf (Wlz)
Meliom en De Bun
Beschermde dagbesteding
Lavendel
Arbeidsmatige dagbesteding Work4you (5 locaties)
Beschermd werken
Buurt M/V

Barendrecht
Barendrecht & Ridderkerk
Barendrecht & Ridderkerk
Barendrecht & Ridderkerk
BAR-Regio
BAR-Regio

Missie en visie
Op de volgende pagina's geven we een overzicht van ons aanbod en de locaties. Onze
locaties zijn net zo divers als onze doelgroep. Elke woonlocatie kent zijn eigen sfeer
en dynamiek. En dat geldt ook voor onze ambulante dienstverlening. Wat ons aanbod
samenbindt is de gedeelde visie, missie en kernwaarden.
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Legenda
Onze locaties en ons aanbod is in dit boekje zodanig opgebouwd dat eerst onze
kleinschalige woonlocaties in Ridderkerk en Barendrecht aan bod komen (lichtblauw).
Waarbij het goed is om te weten dat medio 2021 de nu nog over Ridderkerk verspreide
locaties van KSW Ridderkerk samengevoegd gaan worden in ons nieuwe locatie aan de
Frans Halsstraat in het centrum van Ridderkerk. Hierna volgen de twee 24-uurswonen
locaties in Ridderkerk (De Bun) en Barendrecht (Meliom) (roze). Waarna onze Wmo
dienstverlening en onze werkprojecten en dagbesteding (donkerblauw) aan bod komen.
We sluiten af met het profiel van onze nieuwe locatie aan de Frans Halsstraat (geel), die in
de zomer van 2021 geopend zal worden.

Contact
Wilt u meer weten over onze organisatie of dienstverlening? Neem
gerust contact met ons op via de onderstaande gegevens. Dan
plannen we snel een afspraak in.
Ook kunt u zich aanmelden via het digitale aanmeldformulier op
onze website.
Contactgegevens
E-mail: info@ijsselmonde-oost.nl
Telefoonnummer: 0180-641050
Bezoekadres:
Schoutstraat 9,
2981 EZ Ridderkerk
Postadres:
Postbus 4000
2980 GA Ridderkerk
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KSW Ridderkerk
De Patrijs
Begeleiding
Elke dag zijn er begeleiders van 08.00
uur tot 22.00 uur aanwezig en worden
er begeleidingsmomenten ingepland
op indivuele basis met cliënten. Samen
met de begeleiders kijken cliënten wat
ze nu zelf kunnen en wat ze zelf willen
doen in de toekomst. Hierbij wordt de
methodiek 'Op Eigen Benen' gebruikt.
Deze wensen en doelen worden door de
begeleiders in een plan gezet, waarin ook
de levensgeschiedenis en het verhaal van
de cliënt wordt opgenomen. Dat is het
ondersteuningsplan. Dit plan wordt één
keer per jaar met de cliënt besproken of
vaker als dat nodig is.

Op deze locatie van Kleinschalig Wonen
(KSW) Ridderkerk staat samen leven en
samen werken centraal. En dat vraagt soms
wat aanpassingsvermogen en rekening
houden met elkaar. Dat is ook ontzettend
waardevol op De Patrijs. Met begeleiders
en je medebewoners kijk je naar wat jij kan
en wat je wil, en hoe de begeleiding en je
eigen familie en vrienden je daarbij kunnen
helpen. Kernwoorden van deze locatie
zijn verder warmte, veiligheid, oefenen en
ontwikkelen.
Hoe ziet de locatie eruit?
De locatie Patrijs bestaat uit vijf woningen
waar veertien mensen wonen. De
woningen liggen in de wijk Drievliet in
Ridderkerk. De bewoners wonen in een
groepsvorm waarin iedereen een eigen
slaapkamer heeft. De keuken, badkamer,
wc en woonkamer worden gedeeld. De
bewoners kennen elkaar en letten op
elkaar. De woningen hebben geen lift en
zijn daarom minder geschikt voor mensen
met een verminderde mobiliteit.

Verwanten
De familie en vrienden van de cliënten zijn
een belangrijk onderdeel van hun leven.
Hierbij is het erg belangrijk dat de bewoner
weet wat hij kan en mag verwachten van
zijn familie en vrienden. Dit wordt ook
opgeschreven in het ondersteuningsplan.
Steunpunt
Er is een steunpunt voor cliënten. Dit is
een woonkamer waar bewoners van de
verschillende huizen samen kunnen eten
en elkaar ontmoeten. Bewoners kunnen de
hele week terecht op het steunpunt om ’s
avonds te eten.

Hoe ziet een dag eruit?
Overdag zijn de cliënten van de Patrijs
aan het werk of bij de dagbesteding. Dit
kan bij st. IJsselmonde-Oost via een van
onze werkprojecten van Work4you, of bij
een andere organisatie. In de avonduren
kunnen cliënten zelf bepalen wat ze doen
in hun vrije tijd. Ook kan de individuele
begeleiding plaatsvinden in de avond.
De aanwezige begeleiders kunnen
ondersteunen bij het invullen van de vrije
tijd van de cliënten, maar dat is dan altijd
op verzoek van de cliënt zelf.

Bereikbaarheid en faciliteiten
De Patrijs is goed te bereiken, parkeren kan
voor de deur en is gratis. Winkelcentrum
het Vlietplein ligt op 800 meter afstand. Op
10 minuten lopen ligt het Oosterpark met
een kinderboerderij, eetgelegenheid en
midgetgolfbaan. Bushalte ‘Zwaluw’ ligt op
vijf minuten lopen.

8

KSW Ridderkerk

Plek voor 14 mensen

Patrijs 38
2986 CB Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•
•

ZP VG 3 t/m 6
MPT / PGB

Plek voor 14 mensen met een
licht verstandelijke beperking.
Er is expertise op het gebied van
autisme, verslaving en psychische
problematiek. Lichte verzorgende
ondersteuning is ook mogelijk op
de locatie.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of via e-mail
clientzaken@ijsselmonde-oost.

IN 2021 ZAL DEZE LOCATIE SLUITEN EN VERVANGEN
WORDEN DOOR DE NIEUWE LOCATIE AAN DE FRANS
HALSSTRAAT IN HET CENTRUM VAN RIDDERKERK. ZIE
OOK PAGINA 28 & 29 VAN DIT BOEKJE.

9

KSW Ridderkerk
Rijnsingel
Begeleiding
Cliënten werken samen met de begeleiders
aan hun zelfstandigheid op verschillende
leefgebieden. Uitgaan van wat iemand
kan en wat iemand wil staat centraal. De
begeleiders ondersteunen en staan naast
de cliënt. Ook kan er met het inzetten van
beeldvorming en diagnostiek indien nodig
behandeling plaatsvinden bij een van onze
externe behandelpartners.

Op deze locatie van Kleinschalig Wonen
(KSW) Ridderkerk staat samen leven en
samen werken centraal. En dat vraagt
soms wat aanpassingsvermogen en
rekening houden met elkaar. Dat is ook
ontzettend waardevol op deze locatie. Met
de begeleiding en je medebewoners kijk
je naar wat jij kan en wat je wil, en hoe de
begeleiding en je eigen familie en vrienden
je daarbij kunnen helpen. Kernwoorden
van deze locatie zijn verder warmte,
veiligheid, oefenen en ontwikkelen.

Met de begeleiders gaan cliënten kijken
wat ze zelf kunnen en wat ze zouden
Hoe ziet de locatie eruit?
willen kunnen. Hier wordt de methodiek
De locatie Rijnsingel ligt in de wijk Bolnes in 'Op Eigen Benen' voor gebruikt. Deze
Ridderkerk. De locatie bestaat uit twee aan- wensen en doelen worden door de
eengesloten appartementen en een hierbegeleider in een plan gezet, waarin ook
aan gekoppelde zelfstandige woonruimte
de levensgeschiedenis en het verhaal van
in een flat die aan de Rijnsingel staat. In
de cliënt wordt opgenomen. Dat is het
totaal wonen er zeven mensen op de Rijnondersteuningsplan. Dit plan wordt één
singel. Elke cliënt heeft een eigen slaapkeer per jaar met de cliënt besproken. Of
kamer en deelt met twee andere cliënten
vaker als dat nodig is. Op de Rijnsingel
de douche en het toilet. Er is een gedeelde zijn de begeleiders altijd in de buurt. En
keuken waar samen gegeten kan worden.
‘s nachts is er een begeleider die een
Ook kunnen cliënten daar eten ophalen en slaapdienst heeft op de locatie.
op hun eigen kamer eten.
Bereikbaarheid en faciliteiten
Hoe ziet een dag eruit?
De Rijnsingel is goed te bereiken, de bus
Overdag zijn de cliënten van de Rijnsingel
stopt tegenover de flat. Winkelcentrum de
meestal aan het werk of bij de dagbesteWerf is op 5 à 10 minuten loopafstand.
ding. Dit kan bij st. IJsselmonde-Oost via
een van onze werkprojecten van Work4you, Verwanten
of bij een andere organisatie. Na thuisDe familie en vrienden van de cliënten
komst is er tijd voor individuele begeleizijn een belangrijk onderdeel van hun
ding vanaf 17.00 uur. In de vrije tijd kunnen leven. Samen met de begeleiders wordt
de cliënten doen wat ze leuk vinden, zelf of er gekeken wat de verwanten van de
met mensen uit hun omgeving. Ook zijn er cliënten kunnen doen. Hierbij is het erg
verschillende externe activiteiten waaraan
belangrijk dat de cliënt weet wat hij kan
cliënten kunnen deelnemen. De begeleien mag verwachten van zijn familie en
ders spelen hier een ondersteunende rol in. vrienden. Dit wordt ook opgeschreven in
het ondersteuningsplan.
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KSW Ridderkerk

Ruimte voor 7 mensen

Rijnsingel
2986 CB Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

ZP VG 3 t/m 6
Plaats voor zeven cliënten met een
lichte tot matige verstandelijke
beperking. Bijkomende problematiek zoals autisme, lichte vorm
van verslaving, lichte verzorgende
ondersteuning en psychische problematiek is mogelijk.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

IN 2021 ZAL DEZE LOCATIE SLUITEN EN VERVANGEN
WORDEN DOOR DE NIEUWE LOCATIE AAN DE FRANS
HALSSTRAAT IN HET CENTRUM VAN RIDDERKERK. ZIE
OOK PAGINA 28 & 29 VAN DIT BOEKJE.
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KSW Barendrecht
Karper
Op deze locatie van Kleinschalig Wonen
(KSW) Barendrecht staat samen leven
en samen werken centraal. Samen
leven en samen werken staat centraal
op deze locatie. En dat vraagt soms
wat aanpassingsvermogen en rekening
houden met elkaar. Dat is ook ontzettend
waardevol. Met de begeleiders en je
medebewoners kijk je naar wat jij kan en
wat je wil, en hoe de begeleiders en je
eigen familie en vrienden je daarbij kunnen
helpen. Kernwoorden van deze locatie
zijn verder warmte, veiligheid, oefenen en
ontwikkelen.

en het stabiliseren van de psychische
gesteldheid. Ook kan er met het inzetten
van beeldvorming en diagnostiek indien
nodig behandeling plaatsvinden bij een
van onze externe behandelpartners. De
begeleiding vindt 1-op-1 plaats. Dat wordt
gedaan via de methodiek 'Op Eigen Benen'.
Deze wensen en doelen worden door de
begeleiders in een plan gezet. Dat is het
ondersteuningsplan. Dit plan wordt één
keer per jaar met de cliënt besproken, en
aangepast als dat nodig is. De begeleiding
is altijd in de buurt en tot 22.00 aanwezig
op de locatie. ‘s Nachts kan er een beroep
gedaan worden op de begeleiding van de
locatie De Bun, die grenst aan de Karper.

Hoe ziet de locatie eruit?
De locatie Karper ligt in de wijk Drievliet
in Ridderkerk. De locatie bestaat uit twee
huizen waarbij in elk huis plek is voor drie
cliënten. Deze locatie gericht op jongeren
die vanuit beschermd wonen of het straatleven hun leven weer willen oppakken.

Bereikbaarheid en faciliteiten
De Karper is goed te bereiken, parkeren kan
voor de deur en is gratis. Winkelcentrum
het Vlietplein ligt op loopafstand. Ook ligt
het Oosterpark met een kinderboerderij,
eetgelegenheid en midgetgolfbaan dichtbij. De bus stopt aan de overkant van de
straat.

Hoe ziet een dag eruit?
Overdag zijn de bewoners van de Karper
aan het werk of bij de dagbesteding. Dit
kan bij st. IJsselmonde-Oost via een van
onze werkprojecten van Work4you, of bij
een andere organisatie. In de vrije tijd kunnen de cliënten doen wat ze leuk vinden,
zelf of met mensen uit hun omgeving.
Denk daarbij aan bijvoorbeeld voetbal,
gamen, muziek maken of koken. Ook zijn er
verschillende externe activiteiten waaraan
cliënten kunnen deelnemen.

Verwanten
De familie en vrienden van de bewoners
op de Karper zijn een belangrijk onderdeel
van hun leven. Samen met de begeleiders
wordt er gekeken wat de verwanten
kunnen doen. Hierbij is het erg belangrijk
dat de cliënt weet wat hij kan en mag
verwachten van zijn familie en vrienden.
Dit wordt ook opgeschreven in het
ondersteuningsplan.

Begeleiding
Als bewoner van de Karper bepaal je zelf
wat je wil en wat je kan, en de begeleiders
helpen daarbij. De focus ligt op het
vergroten van de woonvaardigheden
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KSW Barendrecht

Ruimte voor zes mensen
Karper 36 / 36a
2986 PA Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

ZP VG 3 t/m 6

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

Deze locatie is gericht op jongvolwassenen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Bijkomende problematiek
zoals autisme, lichte vorm van verslaving,
lichte verzorgende ondersteuning en psychische problematiek is mogelijk.

“Samen maken we er het beste
van, en het liefste met humor."
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KSW Barendrecht
Over deze locatie
Hoe ziet een dag eruit?
Bij KSW Barendrecht kun je op basis van je
wensen en mogelijkheden aan het werk
bij een van onze eigen werkprojecten of
op een werkplek met bijvoorbeeld begeleiding van een jobcoach. Dat kan via st.
IJsselmonde-Oost, maar kan ook bij een
andere organisatie. Je kunt zelf kiezen hoe
je je vrije tijd in gaat vullen, de begeleiding
is er vooral om je daarbij te ondersteunen.
Er zijn een paar activiteiten die vanuit de
begeleiding worden aangeboden, zoals
bijvoorbeeld zaalvoetballen met (zorg)
organisaties uit de buurt en samen koken
en eten.

Bij Kleinschalig Wonen (KSW) Barendrecht
wonen mensen met een verhaal, een rugzak. Wat je verhaal ook is, we schrikken niet
zo snel. Brokkenpiloten rapen we op en
helpen we weer op de been. Iedereen mag
er zijn. We zeggen je eerlijk wat we zien en
blijven naast je staan.
Wanneer je een rugzak hebt, doe je soms
twee stappen vooruit en daarna weer een
stap achteruit. Dat zijn we wel gewend bij
KSW Barendrecht, dat past bij ons. We zijn
graag in beweging en vieren de kleine succesjes. Samen maken we er het beste van.
En doen doen we het liefste met humor.
Hoe ziet de locatie eruit?
KSW Barendrecht is gevestigd aan de Irenestraat 20/22. En vanaf deze locatie wordt
er zowel intramuraal als extramurale zorg
geleverd aan cliënten vanaf 18 jaar.

Begeleiding
De begeleiding is op afspraak, en in sommige gevallen op basis van inloop bij het
steunpunt. Bij KSW Barendrecht is er 24uurs aanwezigheid van begeleiding, er is
altijd een begeleider bereikbaar. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag
van de cliënt. Ook is lichte ondersteuning
mogelijk bij de ADL-handelingen.

We staat open voor iedere ondersteuningsvraag. Er wordt bijvoorbeeld zorg geboden
aan ouders met kinderen, statushouders en
jongvolwassenen die zorg mijden. Aan de
Irenestraat zelf zijn er drie studio’s beschikbaar waar cliënten zelf kunnen koken. Het
toilet en de douche worden gedeeld.

Bij KSW Barendrecht is er veel ervaring
aanwezig op het gebied van complexe
LVB-problematiek, maar de begeleiding
strekt zich veel breder uit. Uitgangspunt is
altijd de wensen en de mogelijkheden van
de cliënt. Hiervoor wordt ook gebruik gemaakt van de methodiek 'Op Eigen Benen'.

In een straal van 1 kilometer van de Irenestraat zijn een zestal 3-kamer appartementen te vinden. Cliënten, die een 24-uurs
indicatie hebben, wonen hier zo zelfstandig
mogelijk. Daarnaast kan er binnen een
straal van 2,5 kilometer gebruik gemaakt
worden van 24-uursbereikbaarheid en begeleiding aan huis via MPT of PGB.

Ook wordt er nauw samengewerkt met
2suc6 op het gebied van gespecialiseerde
ondersteuning.

14

KSW Barendrecht

Diverse mensen vanaf 18
jaar en ouder.
Irenestraat 22
2991 BG Barendrecht

Financieringsmogelijkheden
•
•

ZP VG 3, 4, 6,
Wmo en PGB
Het aanbieden van (ambulante)
zorg en wonen aan ouders met
kinderen, statushouders en jongvolwassenen.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"Samen de kleine successen vieren."
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24-uurs wonen - Barendrecht
Meliom
De kernwoorden van Meliom zijn veiligheid, aandacht en warmte. We geloven
dat mensen er mogen zijn, erbij horen en
dat ze veiligheid en warmte nodig hebben
om te worden wie ze zijn. In een veilige
omgeving kunnen mensen groeien. Daar
is zelfredzaamheid een middel voor, maar
zeker geen doel op zich.

tes, een actieve tillift, een douchestoel en
ruime gangen. Ook op een hogere leeftijd
en met een toenemende zorgvraag kunnen
de cliënten blijven wonen in Meliom. Ondersteuning en/of overname bij ADL voor
cliënten is dan ook mogelijk.
Hoe ziet een dag eruit?
De meeste cliënten bezoeken een dagbesteding. Dat kan bij Lavendel, dat naast
Meliom ligt, of bij een ander project van
st. IJsselmonde-Oost of andere zorgorganisatie. Ook kan in de woning een dagprogramma aangeboden worden mocht dat
wenselijk zijn in verband met de leeftijd
van de cliënt. Qua vrijetijdsbesteding kijken
cliënten samen met de begeleiding wat er
mogelijk is, op de locatie zelf of in de buurt.

Meliom is een plek waar je altijd weer naar
terug kan omdat je daar vertrouwd bent.
Waar we samen met je oplopen. In Meliom
is bewust gekozen voor het groepswonen,
tegen de tijdsgeest in. Toen het gebouw
tien jaar geleden werd gebouwd was de
trend juist om mensen individueler te laten
wonen. Onze cliënten gaven juist de voorkeur aan de veiligheid en geborgenheid
van wonen in een groep.

Begeleiding
De begeleiding biedt individuele ondersteuning bij zowel het ontwikkelen als
het overnemen van vaardigheden. Hierbij
wordt het LACCS-programma gebruikt en
de methodiek 'Op Eigen Benen'. Uitgangspunt is het ontwikkelen en behouden van
vaardigheden, maar ook het behouden
en begeleiden in achteruitgang kunnen
doelen zijn.

Meliom is voor de cliënten een thuis.
De inrichting van het pand straalt dit ook
uit. Licht, brede gangen, grote huiskamers.
Meliom ligt aan de rand van een woonwijk
in Barendrecht. Meliom is een woongebouw met twee woonlagen waar 28 cliënten wonen, in vier groepen van zeven
cliënten. De groepen zijn samengesteld op
basis van de hulp- en zorgvragen van de
cliënten, ook is er aandacht voor de onderlinge groepsdynamiek.

In Meliom is er 24 uur per dag begeleiding
aanwezig. Deze is afgestemd op de aanwezigheid van de cliënten.

De cliënten van Meliom hebben 24 uur per
dag begeleiding. Elke cliënt heeft een eigen
zit/slaapkamer, met een eigen wastafel. Het
sanitair wordt door elke groep gedeeld.
Elke groepswoning heeft daarnaast nog
een eigen huiskamer waar de cliënten
samenkomen. Ook heeft Meliom een eigen
tuin. Meliom beschikt ook over faciliteiten
zoals een lift, mindervalide sanitaire ruim-
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24-uurs wonen - Barendrecht

28 cliënten
Kruidentuin 9
2991 RK Barendrecht

Financieringsmogelijkheden
•

ZP VG 4, 5, 6, 8
24-uurszorg aan mensen met
indicatie VG 4 t/m VG 6 en VG 8.
Meliom beschikt over faciliteiten
zoals een lift, mindervalide sanitair,
ruime gangen en een tillift.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"In Meliom ben ik thuis."
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24-uurs wonen - Ridderkerk
De Bun
De Bun is geen instelling. Het is een (t)huis
waar ruimte is voor iedereen. Op de Bun is
altijd wat te doen. Je kan kiezen om op je
eigen kamer te zijn of juist in de gedeelde
woonkamers te gaan zitten. We geloven
in een goed leven voor cliënten. Thuis zijn
betekent ook dat er soms even voor je
gezorgd mag worden, dat hoort gewoon
bij het leven. Zelfredzaamheid en continu
ontwikkelen is een middel om een goed
leven te hebben en geen doel.

ruimte waar samen gegeten wordt. De Bun
beschikt verder over twee wasruimtes waar
de was voor de bewoners wordt gedaan, of
waar bewoners dat zelf kunnen doen, afhankelijk van hun servicepakket. In De Bun
is 24 uur per dag begeleiding aanwezig.
Hoe ziet een dag eruit?
Veel van de cliënten die in De Bun wonen
bezoeken een dagbesteding of sociale
werkplaats. Dat kan binnen st. IJsselmonde-Oost bij Lavendel of het Tuinhuis te
Barendrecht, maar dat kan ook bij een
andere zorgorganisatie. Het is ook mogelijk om één of meerdere dagdelen op De
Bun te blijven wanneer men niet de gehele
week aan de slag kan. Indien gewenst kan
de begeleiding ondersteuning bieden bij
het invullen van de vrije tijd. Een aantal
dagen per week wordt er belevingsgerichte
dagbesteding geboden door activiteitenbegeleiders op de locatie. Qua vrijetijdsbesteinding kijken bewoners samen met
de begeleiding wat er mogelijk is, op de
locatie zelf of in de buurt.

Er heerst een familiecultuur, dat moet dus
wel bij je passen als je op De Bun wil wonen. We functioneren als gemeenschap
waar men op elkaar let en er ook daadwerkelijk voor elkaar is. Van junior tot senior,
voor iedereen is er een plek. Er is een informele huiselijke sfeer maar de zorg is professioneel. Dat moet ook wel om problematiek
aan te kunnen die soms bij mensen kan
spelen.
Er wonen verschillende mensen aan De
Bun. Bij de ene cliënt gaat het om het stopzetten van de achteruitgang, bij een andere
cliënt staat het ontwikkelingen centraal.
Die ruimte is er op De Bun.

Begeleiding
In De Bun wordt begeleiding geboden
die uiteenloopt van het ondersteunen bij
ontwikkeling tot het overnemen van vaardigheden. Met de begeleider C maakt elke
bewoner en/of vertegenwoordiger afspraken over op welke manier de begeleiding
wordt geboden. Binnen de locatie wordt er
groepsgewijs begeleiding geboden en is er
aandacht voor de groepsdynamiek waarbij
er ook een mogelijkheid is tot individuele
ondersteuning afhankelijk van de hulpvraag.

Hoe ziet de locatie eruit?
De Bun ligt in de rustige en groene wijk
Drievliet in Ridderkerk. Op deze locatie,
bestaande uit zes eensgezinswoningen die
aan elkaar zijn gekoppeld, wonen 21 bewoners in drie groepen. Er zijn in totaal 23
slaapkamers, waarvan een beperkt aantal
op de begane grond. Ook is er een gezamenlijke grote tuin. Elke bewoner heeft een
eigen zit/slaapkamer met een wasbak, en
elke groep deelt het toilet en de douche.
Elke groep heeft ook een gezamenlijke
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24-uurs wonen - Ridderkerk

Plaats voor 23 bewoners
Karper 37
2986 PA Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

ZP VG 3 t/m 6
24-uurszorg locatie bestaande uit
zes eensgezinswoningen waarin
drie groepen bewoners midden in
de wijk wonen. In De Bun is 24 uur
per dag begeleiding.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"Op De Bun is altijd wat
te doen."
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Dagbesteding
Doen wat bij je past
In Ridderkerk en Barendrecht bieden we
verschillende vormen van dagbesteding
aan. Zowel thuis als op locatie. We zijn
informeel, warm, familiair en laagdrempelig
en er is veel aandacht voor de sfeer in onze
diverse projecten. We werken met kleine
groepen, waartussen de cliënten ook kunnen wisselen. Er zijn geen wachtlijsten en
snelle plaatsing is mogelijk.

is gericht op cliënten met een matig/licht
verstandelijke beperking met mogelijkheid
tot ontwikkeling van vaardigheden.
Lavendel & Co (gericht op vaardigheden)
Op deze groep verrichten cliënten vooral
werkzaamheden buiten het gebouw, en
dus in contact met de samenleving. Bijvoorbeeld het opruimen van plastic in de
buurt en/of het verzorgen van dieren. Er
is veel contact met de nabijgelegen basisschool en de buurtbewoners. Deze groep is
vooral gericht op cliënten met een matig/
licht verstandelijke beperking met mogelijkheden tot het ontwikkelen van vaardigheden.

Als kleine organisatie zijn we trots op onze
dagbestedingsprojecten. Waar zowel jongere als oudere mensen een veilige plek
hebben waar ze zelfvertrouwen krijgen.
Er is veel aandacht voor de deelnemers en
hun vitaliteit. We stemmen ons aanbod
af op de wensen en vragen van de deelnemers. Een van de locaties waar we vijf
dagen per week dagsbestedingsprojecten
aanbieden is Lavendel in Barendrecht. Op
Lavendel zijn op dit moment de volgende
groepen actief.

Ook bieden we op vaste dagen op onze
locaties in Ridderkerk (De Bun) en in Barendrecht dagbesteding aan. En als de stap
naar een locatie te groot is dan bieden we
dagbesteding aan op de eigen plek van de
cliënt.

Lavendel en Zo (gericht op beleving)
Op deze groep ligt de nadruk op een
rustige omgeving voor de cliënten, met
veel nabijheid van de begeleiding. Het is
hier erg belangrijk dat er een goede sfeer
hangt. Alle activiteiten hier zijn daar ook op
afgestemd. Deze groep is gericht op cliënten met een verstandelijke beperking met
teruggang in competenties.

Begeleiding
Centraal voor de begeleiders staat dat ze
cliënten een veilige en voorspelbare omgeving bieden waarin hij/zij doelen kan stellen. Deze kunnen gericht zijn op ontwikkeling, het behouden van vaardigheden of
het omgaan met achteruitgaan. De doelen
zijn altijd afgestemd op, en opgesteld met
de cliënt waardoor het gevoel van eigen
waarde optimaal vergroot wordt.

Lavendel Atelier (gericht op vaardigheden)
Op deze groep ligt de nadruk op creativiteit
en creatief bezig zijn. Door diverse werkvormen te gebruiken gaan cliënten aan de
slag met puzzels, verf, knutselspullen. Ook
wordt er regelmatig samengewerkt met
lokale bedrijven die behapbare en passende werkzaamheden hebben. Deze groep
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Dagbesteding

We staan open voor
iedereen.
Kruidentuin 9
2991 RK Barendrecht

Financieringsmogelijkheden
• Wmo
• Wlz

Werk en dagbesteding in Barendrecht en Ridderkerk op locatie of
buiten. Elke weekdag van 09.00
uur tot 16.00 uur.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"Veiligheid, vitaliteit en
persoonlijke aandacht, dat is de
kern van onze dagbesteding."
21

Work4you
Werklocaties
Riederborgh in Ridderkerk
In Ridderkerk is er op maandag en vrijdag
een werkproject in Zorgcentrum voor
ouderen Riederborgh. De werkzaamheden
hier bestaan uit het aanbieden van ondersteunende diensten op drie verschillende
afdelingen. Van het rondbrengen van maaltijden tot het ophalen van de was en het
wegbrengen van bewoners in de Riederborgh zelf.

Iets betekenen voor de maatschappij en
met je eigen talenten en kwaliteiten iets
moois maken en contact hebben met de
mensen om je heen. Dat staat centraal
in onze werkprojecten, die we bij elkaar
Work4you noemen. Met persoonlijke aandacht en een plek die helemaal bij je past
kun je snel aan de slag bij een van onze
projecten in Ridderkerk of Barendrecht.
We zijn erg flexibel en bieden ook werk
aan in de middag en de avonduren als dat
beter bij je past. Hieronder een overzicht
van de projecten die we op dit moment
zijn gestart. We zijn continu bezig met
het ontwikkelen van nieuwe projecten en
werkrichtingen. Zoek je iets wat hier nog
niet tussenstaat? Neem even contact op,
we beschikken over een ruim netwerk van
vakmensen en vaklieden waarmee we samenwerken. Ook is er doorstroom mogelijk
naar een baan in het bedrijfsleven als dat
bij je past.

Groenteam
In de omgeving van Ridderkerk werken een
aantal deelnemers in het groenbeheer. Ze
maken de buitenruimte schoon, ze werken
met bosmaaiers en ze gebruiken schoffels.
Bij dit project werken deelnemers veel individueel en/of bij en met een hovenier. Maar
kan er altijd teruggevallen worden op een
begeleider die betrokken is bij het project.
Bij dit project is ook doorgroei naar een
betaalde baan mogelijk.
Uitgangspunten
Voor deelname aan een van de werkprojecten van Work4you is er een Wlz-indicatie
of een Wmo-indicatie nodig. Bij elk van de
projecten is er begeleiding aanwezig die de
deelnemers ondersteunen en begeleiden
bij het uitvoeren van de werkzaamheden.

Het Tuinhuis in Barendrecht
In de MFA (Multifunctionele accommodatie) aan de Kruidentuin in Barendrecht beheren wij de kantine/lunchroom: Het Tuinhuis. Daar werken we samen voor Eiland
Marlyne kinderopvang. Het werk bestaat
bijvoorbeeld uit het verzorgen en uitvoeren van diverse cateringwerkzaamheden
zoals: het snijden van fruit, het bakken van
taarten, gebak maken, het helpen bij kookwerkzaamheden, lunchkarren klaar zetten,
bezoekers bedienen en het beheren van
het groen in en rondom de locatie en het
schoonmaken van de diverse faciliteiten.

Als methode bij de begeleiding wordt 'Op
Eigen Benen' gebruikt. Met die methode wordt gekeken welke vaardigheden,
die werkgevers belangrijkvinden op een
werkplek, de deelnemers hebben. En welke
vaardigheden zij zelf (verder) willen ontwikkelen. Hieruit ontstaat een werkplekprofiel
dat gebruikt kan worden voor een passende (werk)plek binnen Work4you of bij een
andere organisatie.
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Work4you

Iedereen is welkom
Projecten in Ridderkerk
en Barendrecht.

Financieringsmogelijkheden
• Wmo
• Wlz

Werkprojecten waarin deelnemers doen waar ze goed in zijn en
waarin ze kunnen doorgroeien.
Persoonlijk en contact zijn de kernwoorden.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"Een werkplek die helemaal bij
je past."
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IJsselmonde-Oost 2suc6
Hulp bij stress
Werkwijze en begeleiding
Iedereen heeft wel eens problemen. Sommige mensen krijgen zoveel problemen dat
het niet meer te overzien is. Dat je er niet
meer zelf uitkomt. Bijvoorbeeld verslaving,
geestelijke problemen, dakloosheid, financiële problemen of problemen in relaties.
Het kan echt moeilijk zijn om daar zelf uit te
komen. bij IJsselmonde-Oost 2suc6 helpen
we je daarmee. Wij komen naast je staan
en gaan samen met jou kijken naar wat er
nodig is om je problemen op te lossen. Met
een persoonlijke begeleider die jouw situatie kent en die ook weet wat jij belangrijk
vindt ga je aan de slag om je problemen op
te lossen. Dat doen we in jouw eigen omgeving, dus bij je thuis of een andere plek
die voor jou belangrijk is.
Het oplossen van problemen kan best wat
tijd kosten. Dat geeft niet. Je begeleider
blijft naast je staan zolang dat nodig is. Die
begeleider schakelt ook hulp in van andere
organisaties of mensen uit je omgeving.
Dat werkt soms het beste is onze ervaring.
Onze aanpak is gebaseerd op vertrouwen,
samenwerken, en je echt helpen. Ongeacht
wie je bent of waar je vandaan komt.
We werken niet met wachtlijsten of lange
wachttijden en ingewikkelde procedures.
We starten snel met de begeleiding na een
eerste gesprek, zelfs als de formulieren nog
niet helemaal ingevuld zijn

De begeleiding wordt vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning betaald. En
daarbij is er nog het onderscheid tussen
reguliere Wmo en complexe Wmo. We hebben bij IJsselmonde-Oost 2suc6 ook kennis
over en ervaring met bemoeizorg. Er is een
nauwe samenwerking met de andere projecten en locaties van st. IJsselmonde-Oost.
Voor wie zijn we er?
•
•
•
•
•
•

Mensen met een lichte verstandelijk
beperking.
Mensen met psychiatrische
problematiek.
Mensen met niet aangeboren
hersenletsel.
Mensen met een
ontwikkelingsachterstand door weinig
ontwikkelkansen.
Mensen met ontwikkelingsachterstand
door culturele verschillen en/of
taalproblemen.
Mensen met een combinatie van de
bovenstaande problematiek.

Neem contact op om de mogelijkheden te
bespreken. De doelgroepen die hierboven
staan zijn maar voorbeelden. Ons
uitgangspunt is dat we altijd kijken naar de
mens achter de problemen.
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IJsselmonde-Oost 2suc6

We staan open voor
iedereen
Regio Barendrecht
en Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

Wmo
Kwetsbare mensen met complexe
problematiek. Denk bijvoorbeeld
aan schulden, overlast, criminaliteit, sociaal isolement, verslaving of
psychische problemen.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.

"We staan naast je zolang
dat nodig is."
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Buurt M/V
Onze buurtmannen en -vrouwen
Introductie
Buurt M/V is een project van st.
IJsselmonde-Oost voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt en
die gemotiveerd zijn om deze afstand
te overbruggen. Dat doen ze door het
ondersteunen van kwetsbare wijkbewoners
uit hun eigen buurt. Als buurtman of
-vrouw geven ze praktische ondersteuning
aan de mensen die ze krijgen toegewezen.
Het is een vernieuwend concept op het
gebied van re-integratie, participatie en
Wmo-dienstverlening.

Ondersteuningsvragen
De buurtmannen en -vrouwen zijn in dienst
bij st. IJsselmonde-Oost. De praktische
ondersteuning die ze leveren aan hun
cliënten is vooral gericht op de volgende
onderwerpen:
•
•
•
•
•
•

De buurtmannen en -vrouwen combineren
werken en leren gedurende twee jaar. In
die twee jaar volgen ze cursussen, krijgen
ze diverse trainingen en werken ze zoveel
mogelijk in hun eigen gemeente. Ze doen
werk- en leerervaring op en vergroten zo
hun kansen op de arbeidsmarkt. Vanaf
medio 2019 is st. IJsselmonde-Oost
verantwoordelijk voor de uitvoering van
dit project in Barendrecht, Albrandswaard
en Ridderkerk. Buurtmannen of
-vrouwen kunnen worden ingeschakeld
door particulieren, wijkteams of
maatwerkorganisaties.

•
•
•

•

Sociaal isolement en vraag voor
uitbreiding netwerk en participeren in
de maatschappij vergroten.
Gesprek.
Administratie en postondersteuning
Ondersteuning contact instanties.
Eenzaamheid.
Taalproblematiek, en daardoor
problemen met zich redden in de
Nederlandse maatschappij.
Activering bij depressie of andere
psychische problematiek.
Ordenen huishouding.
Op een laagdrempelige manier
vertrouwen ontwikkelen en
doorverwijzen naar de nodige reguliere
zorg.
Mantelzorgondersteuning.

Effectiviteit
In 2019 heeft in opdracht van het Ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
onderzoeksbureau Significant onderzoek
gedaan naar kansrijke gemeentelijke
aanpakken gericht op mensen die
langdurig een bijstandsuitkering
ontvangen. Hieruit kwam naar voren dat
Buurt M/V tot een van de zeven meest
effectieve en kansrijke projecten behoort
voor deze doelgroep.

De buurtmannen en -vrouwen helpen
kwetsbare inwoners van de BARgemeenten bij het oplossen van
moeilijkheden die een plezieriger leven in
de weg staan en leert deelnemers om zelf
regie over hun leven weer op te pakken.
Zij nemen daarbij een praktische en
laagdrempelige insteek.
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Buurt M/V

Mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt
Regio Barendrecht
en Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

Participatiewet icm andere
subsidies

Mensen die langdurig een bijstaandsuitkering ontvangen en
gemotiveerd zijn om weer aan de
slag te gaan door een combinatie
van leren en werken.

Meer informatie over deze locatie? Neem contact op via 0180641 050 of
buurtmv@ijsselmonde-oost.nl

“Ik doe mee in de maatschappij. Ik beteken
wat voor andere mensen en ik weet nu wat
ik echt wil doen. Met dank aan Buurt M/V."
Linda Bloos, Buurtvrouw Ridderkerk
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Frans Halsstraat

Over deze locatie
Aan de Frans Halsstraat in Ridderkerk wordt
in 2020 een nieuw appartementencomplex
gebouwd. In dit complex komen 30 studio's, verdeeld over drie verdiepingen, voor
cliënten van st. IJsselmonde-Oost, gecombineerd met een ruimte voor verschillende
vormen van dagbesteding op de begane grond. Deze nieuwe locatie vervangt
uiteindelijk verschillende locaties van KSW
Ridderkerk. De Frans Halsstraat wordt een
plek waar we actief de verbinding zoeken
en leggen met de maatschappij.

aan zij meedoen. De Frans Halsstraat moet
een plek worden die eraan bijdraagt dat ze
hun talenten kunnen (gaan) inzetten. Met
passende begeleiding.
Een groot aantal (beoogde) bewoners van
de Frans Halsstraat zijn al cliënten van
st. IJsselmonde-Oost, die nu nog op een
van de andere locaties van de stichting
wonen. Maar er zijn een aantal plekken
nog ‘open’ voor nieuwe cliënten. Belangrijk
om te weten is dat het bij de start zo is dat
wonen en zorg gekoppeld zijn. Wonen op
de Frans Halsstraat betekent dus ook zorg
ontvangen van st. IJsselmonde-Oost. Nu is
het nog niet mogelijk om zorg van een andere organisatie te ontvangen en te wonen
op deze locatie.

In het complex aan de Frans Halsstraat
willen we op vier verdiepingen, inclusief de
begane grond, invulling geven aan onze
kernwaarden als organisatie. We doen dat
door op de eerste, tweede en derde verdiepingen in totaal 30 studio’s te maken,
waar cliënten een eigen plek krijgen. En
op de begane grond een nieuwe ruimte
voor dagbesteding te creëren. Door deze
etage indeling en de centrale ligging van
het complex, echt in het centrum van Ridderkerk, creëren we de basisvoorwaarden
voor de kwaliteit van zorg zoals wij die de
komende jaren willen invullen. Zorg waarin
de wensen en ontwikkeling van de cliënt
centraal staan, zonder dat de huisvesting
en/of de omgeving voor (ongewilde) beperkingen zorgt.

Als het gaat over de ‘technische’ details, dan
is het zo dat mensen met een Wlz-indicatie
op de Frans Halsstraat kunnen wonen. Als
u interesse heeft in het wonen aan de Frans
Halsstraat (of u interesse heeft als verwant
van een potentiële cliënt) dan kunnen we
u als ‘belangstellende’ registreren. Tot de
zomer 2020 kunt u zich op die lijst laten
plaatsen. Dan nodigen we u ook uit voor
een kennismakingsgesprek om te kijken
wat we voor u kunnen betekenen.
Qua planning is het zo dat de bouw van
dit complex in 2020 zal plaatsvinden. In de
zomer van 2021 verwachten we dat we het
gebouw in gebruik kunnen gaan nemen.
Voor een actuele stand van zaken kunt u op
de website van st. IJsselmonde-Oost kijken.

Een eigen studio geeft cliënten zelfstandigheid die ze in hun huidige huisvesting
missen. Met eigen sanitair, de mogelijkheid
om zelf te koken en ruimte voor begeleiding. Belangrijker nog is dat de cliënten
een echt thuis krijgen. Een plek waar ze
zich veilig voelen. En waar ze veel natuurlijker in contact komen met andere cliënten,
de maatschappij waarin zij leven en waar-
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Frans Halsstraat

Ruimte voor 30 personen
Frans Halsstraat
Ridderkerk

Financieringsmogelijkheden
•

VG 3 t/m 6
Deze locatie heeft ruimte voor 30 personen met een lichte tot matige verstandelijke beperking. Bijkomende
problematiek zoals autisme, lichte vorm
van verslaving, lichte verzorgende ondersteuning en psychische problematiek is
mogelijk.

Meer informatie over deze
locatie? Neem contact op via
0180-641 050 of clientzaken@
ijsselmonde-oost.nl.
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