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Stichting Pim is een kleinschalige zorgwoning voor jongeren met een meervoudige beperking.
Bij stichting Pim wonen 16 jongeren, ontvangen 22 jongeren dagbesteding en logeren er

wonen

logeren

regelmatig kinderen/ jongeren als gast. Wij geloven dat kleinschaligheid in de zorg, nabijheid
van ouders en andere betrokkenen en een volwaardige plaats in een kleine (dorps)gemeenschap
voor onze kinderen een goede plek is. Een plek waar huiselijkheid, ondersteuning op alle mogelijke gebieden en veel
persoonlijke aandacht ervoor zorgen dat onze kinderen zich veilig voelen en worden aangemoedigd om zich te laten
zien.
Ieder kind wordt er gekend. Ieder kind ervaart nabijheid van anderen. Voor ieder kind zijn we op zoek naar de juiste
benadering vanuit respect voor zijn/ haar mogelijkheden. Ieder kind wordt door middel van individuele aandacht
uitgenodigd om zichzelf te laten zien. Kleinschaligheid biedt de optimale voorwaarden om privacy, zelfstandigheid en
keuzevrijheid gestalte te geven. We slagen in onze missie wanneer veiligheid, speelsheid, ontspanning en inspanning
voor alle kinderen op maat aanwezig is.

Visie zorgwoning
De zorgwoning van Stichting Pim is de plek waar de jongeren die er wonen een tweede thuis vinden. Het is een
veilige en vertrouwde plek waar voor elke jongere voldoende ruimte is om zich te vermaken en te ontspannen.
Er is voldoende ruimte om te bewegen en om zich op zijn tijd terug te trekken op de veiligheid van de eigen kamer.
Daarnaast is de woning zo ingericht dat de allerbeste zorg die de jongeren en hun ouders wensen geboden kan
worden, zowel qua voorzieningen als kwalificaties van het personeel. Er wordt veel aandacht besteed aan 1 op 1
momenten. Dit wordt mogelijk gemaakt door een ruime bezetting van personeel met een grote passie voor het
werken met onze jongeren.
Er heest een open karakter van de woning door een grote betrokkenheid en samenwerking met het directe netwerk
van de jongeren. Er wordt gestreefd naar een betekenisvolle invulling van de zorg en begeleiding van de jongeren,
zowel op groepsniveau als voor de jongere als individu. Om zo op maat te kunnen werken, nemen we tijd voor
onderling overleg, evaluatie en reflectie in het team. Op de eerste plaats is de woning een plek waar huiselijkheid,
ontspanning en gezelligheid geboden wordt. Daarnaast worden de jongeren gestimuleerd om de zelfredzaamheid
en zelfbepaling te vergroten of de om de vaardigheden die zij hebben verworven in de jaren te behouden. Er wordt
gewerkt volgens een duidelijk uitgezet persoonlijk plan waarin de doelen worden beschreven, geëvalueerd en bijgesteld. Communicatie over maar ook met de jongeren is een onderdeel dat we door gerichte scholing en nieuwe
inzichten altijd opnieuw nastreven/ bijstellen.

Visie dagbesteding
De dagbesteding is opgericht vanuit de wens om zorg en onderwijs optimaal te combineren. Onze ervaring is dat
dagbesteding voor gehandicapte jongeren vaak óf onderwijs óf zorg betreft, maar wij laten de zorg de basis zijn en we
laten het onderwijskundig denken bepalen in welke richting en in welk tempo we doelgericht werken.

Kernwaarden
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Het personeel van Stichting Pim staat voor:
• Laten zien wat we afspreken. Doen we het en doen we het goed?
• Individuele kwaliteiten en kennis inzetten om samen zo breed mogelijk inzetbaar te zijn.
• Het eigen, individuele ontwikkelingsplan kennen en actief zoeken naar ontwikkeling en groei.
• Een open en gastvrije houding tussen zorgwoning en dagbesteding, naar ouders, naar stagiaires
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en andere bezoekers.

Kernwaarden Stichting Pim
Onze kernwaarden hebben we samengevat aan de linkerkant van de volgende kolom. Aan de rechterzijde staan de
activiteiten die dagelijks deel uitmaken van het programma.
Veilig
		
		
		

Stabiliseren
Structuur
Hygiëne
Verzorging

Speels
		
		

Muziek
Theater
Spel/ crea

Activerend
		
		
		

Bewegen
Erop uit; buiten/ Dorst
Aan doelen werken
Communicatie

Inspanning
		
		
		

Zwemmen
Paardrijden
Sporten (fietsen, wandelen,..)
Tuin en dierverzorging

Ontspanning
		
		

Lezen
Klankschalen
Muziek

Individuele momenten
		
		
		

Activiteiten op maat
Communicatie
Observatie
Therapie

Elke cliënt heeft een persoonlijke begeleider, op zowel de zorgwoning als dagbesteding, die samen met ouder en betrokken therapeuten een zorgplan opstellen. Kinderen worden, waar mogelijk, op hun eigen niveau van dit plan op de
hoogte gesteld, erbij betrokken en zien dit terug in hun activiteiten (picto’s, verbaal, ervarend). Dit plan wordt jaarlijks
geëvalueerd met alle betrokkenen en voor dagelijks contact wordt gebruik gemaakt van de zogenaamde Pimmix, ons
communicatie logboek dat zo ontwikkeld is, dat het tegemoet komt aan onze wensen.

Visie

Visie op Seksualiteit
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Iedere cliënt woonachtig of werkzaam bij Stichting Pim heeft recht op de volledige inzet van
de begeleiding om hun kwaliteit van bestaan en volwaardig burgerschap te waarborgen.
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Seksualiteit is hier een onderdeel van. Aandacht voor zijn of haar seksuele behoeften is hierin
belangrijk. De begeleiding dient deze te herkennen, erkennen en respecteren. Het onderwerp
seksualiteit wordt niet uit de weg gegaan, zowel onderling als met de ouders van cliënten. De begeleiding weet op
een juiste manier voorlichting te geven wanneer hier behoefte naar is en zij kan adequaat reageren op begeleidingsvragen rondom het onderwerp seksualiteit. Betrokkenheid en samenwerking tussen ouders en begeleiding is hierbij
van grote waarde.
De kwetsbare positie van onze cliënten is een belangrijke reden om de visie en beleid rondom seksualiteit duidelijk
uit te dragen. Voorlichting, signalering en acuut en adequaat kunnen reageren in risicovolle situaties is een grote
vereiste. Dit kan alleen tot stand komen in een klimaat waarin het onderwerp openlijk wordt besproken en waar
duidelijke richtlijnen bestaat waarbinnen kan worden gehandeld.

Ondersteuning Stichting Pim
Het personeel van Stichting Pim is breed gekwalificeerd om zo op alle vlakken optimale zorg te kunnen bieden.
Er is pedagogische, onderwijskundige en medische expertise aanwezig. Daarnaast is er voor alle cliënten van de
dagbesteding en de woning de mogelijkheid aanwezig om ondersteuning te krijgen vanuit professionals, die zich
hebben gespecialiseerd in beweging, fysiotherapie, ergotherapie en logopedie. Ook kan er een beroep worden gedaan
op een gedragsdeskundige.

Toekomstvisie
Het is onze ambitie om in de komende jaren uit te groeien naar een gecombineerde woning en dagbesteding welke
een voorbeeld en inspiratie kan zijn voor opleidingen en woningen die vanuit zorg en onderwijs goede, zich onderscheidende zorg ambiëren. Wij hopen dat wij vanuit onderwijskundige professionaliteit en visie op goede zorg, een
inspiratie kunnen zijn voor alle mensen (professionals maar ook ouders en betrokkenen) die met onze doelgroep te
maken hebben.
We zullen ons inspannen om onze visie op zorg uit te dragen aan organisaties en samenwerkingsverbanden die
oprecht geïnteresseerd zijn in een wijze van zorg dragen waarbij de cliënt voorop staat. In tijd, in aandacht, in
oprechte interesse en de wens om hem/ haar te ontmoeten.
Wij willen onze kinderen een plaats geven in de maatschappij. Een eigen plaats, een veilige plaats, een plaats die
anderen uitnodigt om onze kinderen te leren kennen en waarderen.

Beleidsplan

Beleidsplan
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Stichting Pim is in 2006 ontstaan uit de vraag naar kwalitatieve, maar ook
kwantitatieve zorg, aan jongeren met een (meervoudige) beperking. We willen een
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veilige en vertrouwde woonomgeving en daarnaast een zinvolle dagbesteding bieden
aan deze groep jongeren. Dit doen we met onze kleinschalige zorgwoning en drie
dagbestedings-groepen voor een groep van in totaal 24 jongvolwassenen (stand per 1/3/2019).
We werken met een platte organisatiestructuur, lettend op de financiële middelen. Deze worden optimaal ingezet
om aan de vraag te kunnen voldoen.
PGB gelden vormen de voornaamste inkomensbron, aangevuld met een eigen bijdrage van de bewoners en donaties /
sponsorgelden. De PGB gelden worden gebruikt voor de persoonlijke verzorging, begeleiding individueel, begeleiding
groep en de verpleging van onze jongeren. Een groot deel daarvan wordt besteed aan de personeelskosten. De eigen
bijdragen, aangevuld door donaties/ sponsoring, worden aangewend voor huisvesting en materialen. Dit financieel
beleid maakt het mogelijk om hoogopgeleid en ervaren personeel te werven en te werken met een hoge bezettingsgraad, onze bezetting is minimaal 1 op 3 cliënten. Ons team bestaat uit 27 professionals (stand per 1/3/2019), ieder
met hun eigen ervaring en met hun specifieke opleiding. We hebben specialisten zoals HBO en MBO verpleegkundigen, een bewegingsagoog en een orthopedagoog in dienst en werken nauw samen met fysiotherapeuten, logopedisten en een ergotherapeut. We zijn een erkend leerbedrijf en bieden voor MBO en HBO studenten een uitdagende
en leerzame stageplaats. Het zorgteam werkt volgens het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg, voorheen HKZ. Een
continu proces van verbeteringsprojecten zorgen voor een scherpe bewaking van de kwaliteit.

