HOUTSKUORRE

leren, werken en meer

LITSWENTE

kleinschalig zorgproject

‘T WOUTERSBERGJE

wonen en werken

CENTRUM DE HAM
wonen en werken

BÛTENWURK

leren en werken

MEEDOEN...

SDBO
Ambachtsloane 1
9221 RA Rottevalle
0512 - 760 760
www.sdbo.nl

Meedoen in deze samenleving is niet
vanzelfsprekend voor iedereen. Wij bieden
daarom een professionele woon-, werken leeromgeving voor iedereen met een
(bijzondere) zorgvraag. Wij werken
samen met jou aan: een zo zelfstandig
mogelijk leven.

VOOR IEDEREEN
MET EEN BIJZONDERE ZORGVRAAG

UITGANGSPUNTEN
VOOR ONS HANDELEN

MISSIE

SDBO hanteert het uitgangspunt dat de zorgvrager
de regie heeft over zijn leven, maar ook over de
zorg of ondersteuning. De zorgvrager bepaalt zelf
zijn ondersteuningsdoelen en bepaalt zelf waar
hij hulp bij nodig heeft. De ondersteuner kan
een adviserende rol spelen (iets wat de meeste
zorgvragers vragen), maar de zorgvrager bepaalt
uiteindelijk. Dit noemen we een “dialooggestuurde” werkwijze.

SDBO beschouwt het als haar missie om te werken
aan: “het verbeteren van de kwaliteit van bestaan
van mensen met een ondersteuningsbehoefte”.
SDBO richt zich daarbij vooral op het voorkomen
en doorbreken van isolement. SDBO streeft naar
een inclusieve samenleving, waarin mensen met
een ondersteuningsbehoefte volop tot hun recht
komen. SDBO denkt dat “isolement” veel problemen
en probleemgedrag veroorzaakt, maar gelooft in de
helende en sturende kracht van het sociale netwerk.
Methodisch werken aan sociale netwerken verbetert
de kwaliteit van bestaan van het individu en leidt
binnen gemeenschappen tot een grotere cohesie
en meer verbondenheid met elkaar.

VISIE
Ontmoeting, je realiseren dat wederzijdse
afhankelijkheid is wat ons bindt.
We werken en leven op een oprechte manier
met elkaar; Met een zorgvuldig oog voor elkaars
tekortkomingen en elkaar talenten; In de zekerheid
dat we zien wat de ander nodig heeft. Zo werken
we samen aan verbinding, aan vervulling en groei.

SDBO probeert haar missie waar te maken door
te werken volgens de uitgangspunten van
De Governance Code en de daarbij behorende
7 leefgebieden. Het ondersteunen van mensen
met eenondersteuningsbehoefte, inclusief hun
sociale netwerk/familiesysteem, bij het leven
in- en deelnemen aan de lokale samenleving
(scholing, arbeid, huisvesting, sociale contacten)
is onderdeel van de 7 leefgebieden.

DOEN WAT JE GRAAG WILT

• Ben je iemand die graag met zijn handen
•
•

•
•
•
•

werkt en het leuk vindt om in een kleine groep
mooie dingen te maken van hout dan ben je
welkom.
Ben je iemand die graag buiten is dan kun je
met de haardhout-afdeling werken aan zaag
diploma’s of ga je mee ‘op tour’ om een bestelling
haardhout ergens in Friesland te brengen.
Ben je iemand die creatief is en zijn aandacht
geeft aan creatieve bedenksels dan is er een
fanatieke groep die van diamant painting tot
moodboards of mooie uitgezaagde levensbomen
maken t.b.v. de verkoop in onze eigen winkel
aan de Hemmen 11, industrieterrein de Haven,
te Drachten.
Ben je iemand die graag schoonmaakt en/of
ordent en overzicht houdt dan ben je welkom in
de activiteiten van onze kantine.
Ben je graag op jezelf en heb je duidelijkheid
en een rustige omgeving nodig dan sluit je
goed aan bij de activiteiten van het Learhûs
te Rottevalle.
Ben je iemand die graag kookt, dan ben je
welkom in onze keuken te Drogeham. Wil je
je talenten gebruiken en werken, naar eigen
vermogen, binnen een veilige omgeving dan
ben je welkom.
Ben je iemand die graag in de buitenlucht
werkt dan is wellicht de wrottersploeg een fijne
werkplek voor jou.
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