Epilepsie op de werkvloer

Meerwaarde voor het bedrijf
Het is voor de werkgever een leuke uitdaging om een
bewoner van Kempenhaeghe in de werkomgeving te
hebben. Ondersteuning van het bedrijf in de omgang
met de deelnemer omvat:
• het begeleiden van de deelnemer totdat deze
zelfstandig kan werken of met enige begeleiding;
• scholing aanbieden over epilepsie en omgang met
een verstandelijke beperking;
• overleggen over aanpassingen van arbeidsomstandigheden waardoor de deelnemer zo veilig
en zinvol mogelijk kan werken;
• medewerkers van het bedrijf begeleiden en
coachen om te leren omgaan met de deelnemer.
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Met de nodige uitleg en begeleiding is de epilepsie
geen obstakel voor een bedrijf. De begeleider van
Kempenhaeghe zorgt ervoor dat de deelnemer een
goede start heeft in het bedrijf en om kan gaan met
het werk en collega’s. Collega’s op de werkvloer
worden hierin begeleid en geïnformeerd.
Kempenhaeghe geeft een epilepsievoorlichting op de
werkvloer, wanneer daar behoefte aan is.

Dagbesteding
bij bedrijven

Werkplaats

Dagbesteding bij bedrijven stelt mensen met een
verstandelijke beperking en epilepsie in de gelegen-

De begeleider van Kempenhaeghe probeert samen met
het bedrijf of de instelling een werkplaats te vinden
die nauw aansluit bij de wensen van de deelnemer.
Daarbij kijkt men naar wat diegene juist wél kan en
hoe men diens kwaliteiten zo optimaal mogelijk inzet
op de werkvloer. Van belang is dat de taken geroutineerd zijn en aangepast op het niveau van de deelnemer. Deze voert vooral opdrachten uit die hij of zij
leuk vindt om te doen en waar diegene goed in is. De
arbeidsproductiviteit staat niet voorop.

heid om te werken in een normale arbeidssituatie.
De deelnemers zijn bewoners van Kempenhaeghe.
Zij werken vrijwillig één of enkele dagdelen in een
regulier bedrijf in uiteenlopende functies. Voor
zowel henzelf als voor de bedrijven is het project
een succes.

Een baan die bij je past!
Een baan bemachtigen begint bij het polsen van wat
iemand werkelijk leuk vindt om te doen. Hiervoor wordt
de deelnemer van Kempenhaeghe geïnterviewd en aan
de hand daarvan bepaalt men in wat voor bedrijf of
instelling diegene het meest op zijn plaats zou zijn.

Extern bedrijf
Voor de deelnemers is het project een succes. Ze werken
bij een ‘echt’ bedrijf met collega’s zonder een verstandelijke beperking en epilepsie. Door deze integratie voelt
men zich beter gewaardeerd in de maatschappij en
versterkt het gevoel van eigenwaarde.

Op dit moment zijn er verschillende bewoners van
Kempenhaeghe aan het werk bij bedrijven. Zij werken
bijvoorbeeld in een zorgcentrum, een supermarkt of
een manege. Anderen werken in een kringloopwinkel,
een kinderboerderij of op een afdeling binnen
Kempenhaeghe. Taken zijn bijvoorbeeld paarden
verzorgen, stallen en weien schoonhouden, baliewerkzaamheden, de was verzorgen of het sorteren van cd’s.

