Deelnemersprofiel arbeidsmatige dagbesteding
’Slot Loevestein’
Dit profiel kun je gebruiken bij de beoordeling van potentiële deelnemers van dagbesteding op
Slot Loevestein. Het is van belang dat de nieuwe deelnemer redelijkerwijs voldoet aan dit profiel, met
als doel een zinvolle bijdrage leveren aan de maatschappij. Waar mogelijk doet de deelnemer mee in
het leer- en werktraject, bijvoorbeeld bij vakinhoudelijke lessen. Wel wordt vanaf het begin af aan
ingezet op dagbesteding.
Tijdens de intake wordt per persoon gekeken naar de mogelijkheden.

1. Algemeen

4. Samenwerken

• Toont zich bereid om in opdracht werkzaamheden uit
te voeren die behoren bij de functie
• Is gemotiveerd om deel te nemen
• IQ vanaf 40
• Leeftijd vanaf 17 jaar
• Is bereid om contract, huisregels te ondertekenen en
zich hieraan te houden

•
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2. Communicatie
• Communicatief redelijk vaardig
• Eenvoudig in schrijftaal
• Hanteert de gebruikelijke beleefdheidsvormen

3. Respect
• Toont respect voor de anderen
• Staat open voor anderen en laat anderen in hun
waarde
• Hanteert de gebruikelijke omgangsvormen naar gasten

Kan en wil samenwerken met andere medewerkers
Kan en wil samenwerken met de begeleiding
Accepteert opdrachten van de begeleiding
Komt gemaakte afspraken na

5. Flexibiliteit
• Is bereid taken te doen die niet direct tot het normale
takenpakket behoren
• Staat open voor ideeën, suggesties en feedback van
anderen
• Beschikt over voldoende inlevingsvermogen naar
anderen
• Toont zich bereid om verschillende diensten te werken,
wanneer daar om gevraagd wordt

6. Training

9. Lichamelijke gesteldheid

• Hij/zij volgt de leermomenten die door de begeleiding
van het leer- en werktraject volgens rooster worden
aangegeven indien noodzakelijk voor het bijdragen aan
de werkzaamheden.
• Het ondersteuningsplan en de afsprakenkaart zijn
leidend voor de individuele doelen van de medewerker,
in samenspraak met betrokkenen.
• Hij/zij leert door Begeleid Ontdekkend Leren technische
vaardigheden die nodig zijn voor de productie in de
praktijk.
• Hij/zij kan, in overleg met begeleiding, extern een
cursus of training volgen (trainingen van MEE e.d.)

• Fysiek in redelijke conditie i.v.m. lopend en staand en
soms plaatsgebonden werk
• Bepaalde lichamelijke beperkingen kunnen een
belemmering zijn voor het werken
• Motorisch redelijk ontwikkeld, i.v.m. de omgang met
gereedschap en apparatuur

7. Hygiëne
• Voldoende inzicht in uiterlijke verzorging
• Voldoende inzicht in verzorgd/netjes werken

10. Locatie specifiek
• De deelnemer is in staat om met behulp van indirecte
begeleiding op het terrein werkzaam te zijn
• De deelnemer vertoont geen wegloopgedrag
• De deelnemer is in staat om te gaan met de prikkels die
passend zijn bij de aard van de locatie. Hieronder valt
bijvoorbeeld het contact met bezoekers van Slot
Loevestein

8. Veiligheid

1403WB_007

• Weet dat het gebruik van gereedschap en andere
apparaten gevaar kan opleveren
• Gaat met gepaste voorzichtigheid om met gereedschap
en het bedienen van diverse apparatuur
• Houdt rekening met de veiligheid van collega’s en
anderen op de werkvloer
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Het beste uit jezelf

