Bureau DISA
Bureau voor Dagbesteding Integratie en Sociale Activering
Bedrijfsplan 2019, toegespitst op locatie Hoefstraat 10b.
Het idee
Na ruim 19 jaar werkzaam te zijn in de zorg sector ontstond in januari 2006 bij mij het idee mensen
met een beperking op een andere manier zorg aan te gaan bieden .
Ik wilde het leveren van goede zorg combineren met mijn achtergrond als hovenier.
Het aanbieden van een zinvolle dagbesteding waarbij cliënten met een beperking onder deskundige
begeleiding tuinwerkzaamheden verrichten.
Op 1 mei 2006 is Bureau DISA officieel van start gegaan. Vanaf dag 1 is het is een bureau geworden
wat dagbesteding biedt, de cliënten integreert in de samenleving en sociale activering biedt. Bureau
DISA, bureau voor Dagbesteding, Integratie en Sociale Activering is vanaf dat moment een
succesvolle formule gebleken.
Na 13,5 jaar succesvol dagbesteding te hebben geboden binnen Bureau DISA, in combinatie met
aanwas van nieuwe cliënten, is er het idee ontstaan om uit te breiden naar een vaste locatie. Binnen
deze vaste locatie wil ik trachten mijn huidige vorm van dienstverlening gedeeltelijk voort te blijven
zetten gecombineerd met nieuwe vormen van dagbesteding.
Op dit moment ben ik in de winter afhankelijk van het weer, wat het werken in de tuinen bemoeilijkt.
Deze nieuwe locatie biedt ook de mogelijkheden om in de winter een passende dagbesteding aan te
bieden aan de cliënten.
Wat is het product
Bureau DISA biedt dagbesteding aan mensen met een beperking.
De werkzaamheden zijn divers maar altijd aan tuinen en groen gerelateerd. Zo ook op de nieuwe
locatie, welke zich midden in de natuur en nabij het bos bevindt.

Doelgroep en doelstellingen:
Bureau DISA richt zich op volwassenen met een beperking.
Dit kan zijn een verstandelijke beperking of een aan autisme gerelateerde beperking. Maar ook
mensen die door andere omstandigheden niet, of niet geheel, zonder begeleiding kunnen
functioneren in de maatschappij of mensen die door omstandigheden in een sociaal isolement zijn
geraakt. Kort gezegd, mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.
Wij houden zeker rekening met de beperkingen van de cliënt, maar méér nog zullen we kijken naar
de mogelijkheden die de cliënt heeft. De zorg wordt hierop aangepast. In de basis wordt er gezorgd
voor een werkplek waar cliënten zich veilig voelen en zich kunnen ontplooien.
Om meerdere mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te kunnen voorzien van een geschikte
werkplek, is uitbreiding naar een vaste locatie van belang. De vaste locatie aan de Hoefstraat biedt
Bureau DISA de mogelijkheid een breder zorgaanbod aan te bieden. Zo kunnen cliënten met een
complexere zorgvraag ook terecht bij Bureau DISA, bijvoorbeeld door hen de mogelijkheid te bieden
in een prikkelarme omgeving werkzaamheden te verrichten.
Tevens zorgt meer ruimte er voor, dat wanneer cliënten elkaar minder goed liggen, deze toch binnen
dezelfde dagbesteding werkzaam kunnen zijn. Doordat ze op verschillende plekken op locatie
werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit heeft als gevolg dat er een bredere doelgroep aangenomen
kan worden.( Als voorbeeld; een persoon in de werkplaats en de ander in de moestuin).
Integratie en normalisatie
Integratie en normalisatie zijn mede de doelstellingen van bureau DISA.
In de huidige vorm verricht de cliënt onder begeleiding op diverse plaatsen tuinwerkzaamheden en
hierdoor komen we veel onder de mensen. De cliënt maakt actief deel uit van de samenleving en de
werkzaamheden bieden de cliënt een zinvolle dagbesteding waarin waardering, voldoening en
ontwikkeling in het werk voorop staan.
Ook Bureau DISA in de nieuwe vorm zal zich richten op integratie. De tuinwerkgroep blijft bestaan
waardoor cliënten actief aan het werk zijn in onze samenleving. Daarnaast is het idee om op de
nieuwe locatie een kleinschalige kwekerij en belevingstuin te onderhouden waar iedereen welkom is
voor een rondleiding of een kopje koffie of thee. Denk hierbij aan een vlindertuin, blote voetenpad,
Chinese tuin en siertuin. In dit soort tuinen zorgen cliënten voor een rondleiding. Dit bevordert de
integratie en normalisatie van de doelgroep.
De locatie aan de Hoefstraat is ideaal voor het aanbieden van belevingsgerichte zorg. De prikkelarme
omgeving zorgt ervoor dat de doelgroep hier optimaal kan functioneren.
Ook is het plan om op locatie Hoefstraat 10b de natuur te verrijken door het realiseren van een
paddenpoel/vijver/vogelbosje/aanplant insectenlokkende planten. Hiermee wordt de biodiversiteit
van de omgeving verrijkt. Het idee is om samen met de cliënten de tuinplannen op locatie te
realiseren. Dit biedt zinvolle dagbesteding waarbij de cliënt een waardevolle bijdrage levert aan onze
omgeving.

Begeleiding
Bureau DISA richt zich in de begeleiding vooral op praktische werkbegeleiding. In de begeleiding van
personen trachten we zo veel mogelijk met onze handen op de rug te begeleiden, oftewel cliënten zo
veel mogelijk zelf te laten doen. Hierdoor willen we cliënten stimuleren om vaardigheden te
onderhouden of ontwikkelen. Tijdens het begeleiden kijken we niet naar onmogelijkheden maar naar
mogelijkheden, kortom we zullen altijd proberen mensen zo veel mogelijk zelf te laten uitvoeren
vanuit eigen kwaliteiten. Enkele voorbeelden van de activiteiten die geboden worden op praktisch
gebied zijn: het ontwikkelen van huishoudelijke taken, creatieve werkzaamheden als het maken van
vogelhuisjes/insectenhotels, het onderhouden van flora en het verbouwen van groente en fruit voor
eigen gebruik.
Naast deze praktische begeleidingsstijl richting cliënten trachten we ook cliënten op sociaal gebied te
begeleiden. Te denken aan onder andere: omgangsvormen en samenwerken met elkaar volgens
algemeen maatschappelijk aanvaardbare waarden en normen.
Maar ook contacten leren leggen, telefoneren, omgaan met geld, sociale vaardigheden ontwikkelen
of er zorg voor dragen dat deze behouden blijven, zijn punten waar aandacht en zorg aan besteed
wordt.
Door middel van rapportage wordt inzichtelijk gemaakt waar begeleiding en of ondersteuning nodig
is. Samen met de cliënt en/of de belangenbehartiger worden er doelen opgesteld waar systematisch
en doelgericht aan wordt gewerkt. De begeleiding rapporteert gericht op de doelen, waardoor
voortgang inzichtelijk wordt.
Doordat Bureau DISA nooit de productie voorop stelt, kan er in ontspannen sfeer gewerkt worden.
Bureau DISA biedt structuur door regelmaat van werkzaamheden te bieden, variërend van een vast
dagdeel tot meerdere dagen per week.
Waarom bureau DISA gaat slagen
Bureau DISA bewijst al 13,5 jaar een succesvol bedrijf te zijn. Met de uitbreiding naar een vaste
locatie zijn er meer mogelijkheden om een nog breder zorgaanbod te bieden.
Passende dagbesteding in een kleinschalige setting is een aanwinst voor het zorgaanbod in de regio.
Door ruim 31 jaar ervaring in de zorg sector heb ik de nodige bagage om op juiste wijze met cliënten
om te gaan en de juiste collega’s (met hart voor de zorg) naast mij te zoeken.
Doordat mijn dochter Floor, zij heeft een afgeronde HBO-opleiding Pedagogiek, haar kennis en
capaciteiten ook bij Disa gaat inzetten kan er een nóg bredere zorg aangeboden worden.
Mijn contacten met cliënten en belangenbehartigers zijn erg goed. Dit heeft al geresulteerd in een
langdurige vaste verbinding met vier cliënten welke al jaren, met veel wederzijds plezier, hún
dagbesteding hebben gevonden bij DISA.
Telkens weer merk ik, door structureel aanhoudende vraag om plaatsing, hoe groot de behoefte aan
deze kwaliteits-werkplekken met veel persoonlijke aandacht, respect en waardering is voor onze
klanten.

Kortom, Bureau DISA biedt in haar huidige vorm reeds een unieke werkplek, maar kan met
uitbreiding naar de nieuwe locatie veel méér gaan betekenen voor mensen met een verstandelijke
beperking en/of afstand tot de arbeidsmarkt in de Gemeente Oss.
Welke middelen
Door een goede bedrijfsvoering en het succes van Bureau DISA zijn er de middelen om de uitbreiding
te realiseren. Echter ontbreken de juiste vergunningen en bestemmingsplan om op deze unieke
locatie aan de Hoefstraat de ideale omstandigheden te scheppen om dit project tot een
droomlocatie te maken voor onze cliënten.
Per wanneer
Door de goede naam die Bureau DISA inmiddels heeft opgebouwd is al diverse keren gevraagd door
belangenbehartigers c.q. ouders van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of er nieuwe
medewerkers geplaatst kunnen worden. Helaas is dit in de huidige vorm niet mogelijk. Met de juiste
vergunningen kan ik in de toekomst meer mensen passende dagbesteding bieden.
Conclusie
Wijziging/aanpassing in het bestemmingsplan en vergunningen zijn nodig om de uitbreiding van
Bureau DISA te realiseren.
Door deze uitbreiding zullen een tiental mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een geweldige,
passende, unieke werkplek hebben.
De begeleiding die geboden wordt richt zich op de mogelijkheden van de cliënt in plaats van de
onmogelijkheden. Tevens kunnen cliënten zich competentiegericht ontwikkelen waardoor
persoonlijke groei bevorderd word.
Het is een verrijking voor de omgeving en de maatschappij. De unieke locatie bevindt zich midden in
de natuur, nabij het bos. Maar toch dichtbij de maatschappij waardoor integratie een feit is.
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Verklaring bij de nummers op de tekening.
1. Huiskamer /dagbestedingsruimte:
- benedenverdieping biedt plaats voor 6 tot 8 personen;
- bovenverdieping biedt plaats voor 2 personen (prikkelarme werkomgeving)
- Ruimte voor onder andere creatieve, en andere binnen activiteiten.
2. Werkplaats en pauze ruimte voor de tuin medewerkers: waarin plaats voor 6-8 personen.
3. Gemend Bosplantsoen o.a. meidoorn, hazelaar, eik, hondsroos, krentenboompje, enz.
gedeelte is al bestaand, verder wordt nog ongeveer 180m2 aangeplant.
4. Beukenhaag.
5. Berceau (boog) van fruitbomen en druiven .
6. Wilde bloemen mengsel van waardplanten voor bijen en vlinders.
7. Gemend dennen en sparrenbos met diverse insectenhotels en vogelhuisjes.
8. Hoogstamfruitbomen.
9. Klein fruit, bessen, frambozen.
10. Kleinschalige plantenkwekerij, omrand door schapenhek.
11. Rotstuin (tot 3 meter hoog) met diverse insectenhotels.
12. Groenten- en kruidentuin.
13. Poel, met diverse inheemse oeverbeplanting (o.a. knotwilgen)
14. Rusttuin.
15. Planten kweekkas.
16. Schuur/overkapping voor materiaal en gereedschap (met sedum dak)
17. Vlindertuin.
18. Grasland/bloemen pluktuin.
19. Diverse natuurlijke tuin stijlen o.a. prairie tuin/bloementuin.
20. Kippenhok/konijnenhok met sedum dak en vrije uitloop in de ren.
21. Erfverharding (steltonplaten met oud gebakken klinkers) totale oppervlakte
ongeveer 500m2.
22. Tuintje/schaduwterras
23. Terras
Op het terrein worden diverse bomen geplant.
Er wordt gestreefd om met natuurvriendelijke, natuurlijke materialen te werken; zo zullen
paden op het terrein worden gemaakt van natuurlijke materialen, zoals houtsnippers of gras.

