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Projectplan “Dagcentrum Vienna 2018”    
 
 
 
Aanleiding/situatieschets 
Stichting Vienna is in 2013 opgericht met als doel activiteiten bieden voor 
mensen met een verstandelijk en/of lichamelijk beperking. Op dit moment 
hebben we eigenlijk al het maximale aanbod aan activiteiten gerealiseerd op 
basis van onze werkwijze en de visie (individuele zorg op maat).  
In de zomer is er nog wat rek omdat we met de huifkar en/of de kleine koets 
meerdere mensen tegelijk een uurtje plezier kunnen bieden. Maar daar houdt 
verdere groei op dit moment echt op. 
 
We hebben de afgelopen jaren zulke goede resultaten ervaren dat we graag 
verder willen ontwikkelen. We kregen ook regelmatig de vraag of er niet een 
mogelijkheid was om dagbesteding aan te kunnen bieden. Onze huidige 
deelnemers willen meer dan alleen dat ene uurtje in de week met paarden bezig 
zijn.  Aangezien er heel veel werkzaamheden komen kijken bij het 
verzorgen/hebben van paarden is dat natuurlijk ook heel goed mogelijk. 
 
Van uit deze achtergrond is het idee geboren om door te ontwikkelen naar een 
volwaardig Dagcentrum waarbij wij zinvolle werkplekken kunnen bieden voor 
onze doelgroep. Het doel is om in September 2018 het startsein te kunnen geven 
voor Dagcentrum Stichting Vienna. (DSV) 
 
 
 
Doel/doelstellingen/subdoelstellingen 
 
Markt/Marktontwikkeling 
De vraag naar het werken met dieren voor mensen met een beperking is groot. 
Er zijn al vele zorgboerderijen in Nederland. Ook in de regio 
Kennemerland/Velsen zijn er zorgboerderijen en andere dagcentra voor mensen 
met een beperking.  Denk hierbij aan de Hartekampgroep, SIG en Lotuz 
dagbesteding.  Bij veel zorgboerderijen wordt er vooral aandacht besteed aan 
tuinieren, boerderijdieren verzorgen en er wordt vaak een product gemaakt dat 
het dagcentrum verkoopt.  
 
Dagcentrum Stichting Vienna (DSV) wil zich onderscheiden door een ander 
dagprogramma aan te bieden met activiteiten die aansluiten op de 
hulpvragen/wensen van onze deelnemers.  
Wij willen de doelgroepen combineren, verschillende leeftijden, achtergronden 
en beperkingen, omdat wij merken dat er dan een positieve wisselwerking plaats 
vindt.  
 
DSV wil kleinschalig starten. Minimaal twee vaste begeleiders, een vaste groep 
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vrijwilligers en een niet te grote groep cliënten (max 4 op 1 begeleider). Dit zorgt 
ervoor dat we de cliënten persoonlijk kunnen begeleiden en de continuïteit 
kunnen waarborgen.. We streven ernaar om een hechte vertrouwensband te 
creëren, waarbij we kunnen inspelen op persoonlijke wensen en behoefte.  
 
DSV onderscheidt zich van andere stichtingen door haar individuele, 
persoonlijke aandacht en zorg op maat voor elke deelnemer. Dit alles om het 
levensgeluk van onze doelgroep te vergroten.   
 
De ontwikkeling van dagcentra past in de gewenste ‘vermaatschappelijking’ van 
de zorg. Mensen weer onderdeel laten zijn van de samenleving. 
Vroeger werden de cliënten geplaatst waar ook maar plek was. Tegenwoordig is 
dit gelukkig anders. De cliënten staan centraal! Wat is de wens van de cliënt? 
Hieraan proberen we met zijn allen zoveel mogelijk te doen. De visie/filosofie 
van Stichting Vienna sluit hier perfect op aan, reden waarom we snel willen 
ontwikkelen richting Dagcentrum.   
 
 
Doelgroep  
Stichting Vienna wil zich ontwikkelen richting Dagcentrum Stichting Vienna, 
DSV. Een dagcentrum voor mensen met een of meerdere beperkingen. De 
doelgroep verandert daarmee niet wezenlijk. Het blijft gaan om mensen met een 
verstandelijk, lichamelijke en/of zintuigelijke beperking, die het fysieke werk op 
stal aankunnen. Het gaat vooral een stap verder in de zin van extra ‘doelstelling’ 
die we hiermee willen realiseren. 
Cliënten die willen werken op een dagcentrum hebben daarvoor een indicatie 
nodig, hetzij via de WLZ hetzij via het PGB. Doelgroepen voor DSV: 

- Mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) 
- Mensen met een lichamelijke beperking (LG) 
- Mensen met een verstandelijke beperking (VG) 
- Mensen met een lichte verstandelijke beperking en gedragsproblemen 
- Mensen met autisme spectrum stoornissen (ASS) 
- Mensen met een zintuigelijke beperking (horen, zien, communicatie) 

 
Onder de doelgroep vallen dus niet ernstig meervoudig gehandicapten, ouderen 
(65+) en mensen die zich niet zelfstandig kunnen voortbewegen. 
 
Stichting Vienna wil graag werken met een dwarsdoorsnede van deze 
doelgroepen. De ervaring leert dat er een positieve wisselwerking plaats vindt 
door naar elkaar te luisteren en elkaar te ondersteunen. Bijzondere mensen 
krijgen en geven elkaar bijzondere aandacht op een hele natuurlijke en prettige 
manier. 
 
Doelstelling 
DSV wil een bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een beperking 
door ze een werkplek aan te bieden die aansluit op hun beperking, 
mogelijkheden, wensen en behoefte. 
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DSV wil op kleinschalige wijze een zinvolle dagbesteding bieden aan de 
deelnemers. De kleinschaligheid biedt de mogelijkheid om flexibele en innovatief 
in te spelen op de individuele zorgvraag en mogelijkheden van de deelnemers.  
 
Werken bij DSV levert cliënten het volgende op: 

- Talenten ontdekken 
- Opbouw dagstructuur 
- Reactivering/socialisering 
- Grenzen verleggen 
- Uitdaging op persoonlijk gebied 
- Dragen van verantwoordelijkheid 
- Netwerk van contacten vergroten 
- Gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen opbouwen/herstellen 
- Een bijdrage leveren aan de samenleving 
- Waardering krijgen voor prestaties 
- Lichamelijke inspanning 
- Geestelijke ontspanning 
- Verbinding  
- Een glimlach van oor tot oor 

 
 
Mogelijkheden 
 
DSV kan diverse werkzaamheden bieden op de manege. Het verzorgen van de 
pony’s van de stichting, stalletjes uitmesten, terrein onderhouden, paarden 
voeren, helpen tijdens lesjes/activiteiten etc. Dit alles gebeurd op de manege 
onder toezicht van SPH en IPG gediplomeerde begeleiders. Indien er 
werkzaamheden in de winkel van de Stichting worden verricht gebeurd dit ook 
altijd onder toezicht van een van deze gediplomeerde werknemers. 
 
Het plan is om vanaf de start van DSV drie dagen in de week dagcentrum-
activiteiten  aan te bieden. Daarnaast blijven de reguliere activiteiten 
(individuele lesjes) gewoon doorgaan.   
 
In de bijlage is een weekschema opgenomen en een voorbeeld voor dagindeling. 
 
Het streven van het dagcentrum is dat de deelnemers voldoening krijgen doordat 
ze zinvol werk doen, actief bezig zijn met dieren en verzorging. Het werken in de 
buitenlucht draagt bij aan gezondheid en welzijn, en is goed voor de mentale en 
fysieke conditie van onze deelnemers. 
De kwaliteit van onze diensten is niet zomaar te meten in cijfers, maar uit zich 
vooral in de mate van tevredenheid van onze deelnemers. DSV stelt zich ten doel 
om de kwaliteit te waarborgen door een professionele aanpak.  Waar nodig en 
gewenst zal er aanvullende scholing worden aangeboden aan de werknemers. 
Te allen tijde zijn er voldoende gekwalificeerde begeleiders om het werk in 
goede banen te leiden en optimale veiligheid te garanderen. 
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Werkwijze/procedure 
 
Deelnemers kunnen zich aanmelden via de website, dmv een email of dmv 
telefonisch contact met de coördinator van het paardenwerk.  
 
Er volgt een kennismakingsgesprek waarin wordt gekeken of de wensen, 
behoefte en hulpvraag aansluiten op de mogelijkheden van de Stichting.  
In dat gesprek komt ook aan de orde hoe de stichting de deelnemer kan 
inzetten/inplannen en welke ondersteuning daarbij nodig is. Indien het gesprek 
van beide kanten positief wordt ervaren volgen nog een aantal formele stappen.  
De deelnemer vult een inschrijfformulier in waarin hij persoonsgegevens, 
beperkingen, beschikbaarheid, voorkeur werkzaamheden, ervaring en motivatie, 
wensen, behoefte en de hulpvraag beschrijft. Daarnaast wordt er een 
deelnemers-overeenkomst getekend.  
 
De coördinator heeft wekelijks persoonlijk contact met de deelnemers en draagt 
er zorg voor dat de deelnemers hun wensen, ideeën kunnen uitspreken. Eén keer 
in de 3 maanden vindt er een evaluatiegesprek plaats met de deelnemer. Indien 
er aanleiding is kan er natuurlijk altijd een gesprekje worden ingepland. 
 
 
 
 
Uitgangspunten  

• Dagbesteding aanbieden bij Stichting Vienna op de locatie van Manege 
Vario Hippique en in de winkel van Stichting Vienna 

• Kleinschalig, behoud van individuele zorg op maat waar nodig en gewenst 
• Stapsgewijze ontwikkeling vanuit Stichting Vienna richting DSV (zie 

fasering) 
 

 
 
Randvoorwaarden 

1. Administratie onderbrengen (complex en tijdrovend) 
2. Medewerking van Vario Hippique (locatie) 
3. Minimaal 2 vaste, gediplomeerde krachten in dienst van Stichting Vienna 

met de volgende kwalificaties: 
• HBO Sociaal Pedagogisch hulpverlener 
• IPG Instructeur paardrijden voor gehandicapten 
• MBO Zorg en Welzijn 
• BHV Certificering 

4. Anbi-status moet behouden blijven  
5. PR 
6. FInancien t.b.v. opstarten 
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Werkwijze, verslaglegging en communicatie 
 
 
De ontwikkeling richting dagcentrum zal enige tijd in beslag nemen. Enerzijds is 
er wetgeving die verschillende kwalificaties vraagt. Anderzijds zijn er zaken als 
opzet van personeelsadministratie en deelnemers verwerven die aandacht 
vragen. 
 
Om overzicht te houden in de verschillende aspecten van deze ontwikkeling 
hebben we de volgende fasering aangebracht. 
 
 
Fase 1 voorbereidende fase (periode december 2017-juli 2018) 
1e  Informatie verzamelen: wat is er allemaal nodig om een volwaardig 

dagcentrum te kunnen worden (welke wetgeving, rol zorgkantoor, 
benodigde kwalificaties, financiën etc) 

2e  Ondernemingsplan schrijven om het idee scherp te krijgen 
3e  Actueel beleidsplan schrijven  
4e  Projectplan maken om het dagcentrum te kunnen realiseren 
5e  Overzicht van sleutelpersonen (zorgkantoor, toeleveranciers, 

belastingdienst/Anbi-status) en gesprekken voeren 
6e  Randvoorwaarden voor uitvoering realiseren 
7e  Draagvlak verkrijgen  
 
Fase 2 Opzetfase (maart 2018-november 2018) 
1e  Begroting 2019 opstellen  
2e  Sponsoren/fondsen zoeken voor de opstartfase 
3e  Publiciteitsplan maken en uitzetten 
4e  Uitbreiding bestuursleden realiseren (juridische kennis in huis) 
5e  Website aanpassen 
6e  Personeelsadministratie opzetten en vaststellen welke kontraktvormen 

gebruikt gaan worden 
7e  Regelen dat de Anbistatus gehandhaafd blijft 
8e  Afspraken met stal/manege over samenwerking en mogelijkheden 
9e  Statutenwijziging doorvoeren 
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Fase 3 Startfase (september 2018-augustus 2019) 
Vanaf september 2018 willen we klaar zijn om met dagbesteding te beginnen.  
Het doel is om ervaring op te doen, kinderziektes eruit zodat we medio 2019 
echt in bedrijf kunnen. Het is de bedoeling om klein te beginnen, met maximaal 4 
clienten, 3 dagen per week. Met een beperkt aantal activiteiten, en dit uitbreiden 
naar gelang de behoefte van de doelgroep, en de mogelijkheden die we zien. In 
deze periode zullen bestuur en vrijwilligers regelmatig kontakt hebben over de 
voortgang. Op die manier kunnen we vroegtijdig problemen oplossen en het 
beleid bijstellen waar nodig. 
 
 
Fase 4 Het realiseren van een volwaardig kleinschalig dagcentrum 
(augustus 2019-2020) 
 
Het beoogd resultaat medio 2020 is het realiseren van kleinschalig dagcentrum 
dat maatwerk levert aan de doelgroep, in goed overleg en nauwe samenwerking 
met stal. 
 
 
Voor de startfase zijn de volgende middelen van belang. 
 
Tijd en menskracht 
Stichting Vienna gaat in 2019 werken met minimaal twee betaalde parttime 
dienstverleners op basis van een nul-urenkontrakt. Beide beschikken over de 
juiste diploma’s om met de doelgroep te kunnen werken, en ook voor de omgang 
met de paarden. 
 
Ruimte 
Stichting Vienna heeft een goede samenwerking met manege Variohippique waar 
de paarden gestald zijn. Deze manege ligt vlakbij het recreatiegebied 
Spaarnwoude, hetgeen voor onze activiteiten van groot belang is.  
 
Financiering 
Naast de al bestaande financiering van de dienstverlening komen er ook extra 
inkomsten voor Vienna vanuit vergoedingen voor deelnemers vanuit de WZL of 
het PGB. 
 
In de begroting voor 2019 werken we dit onderwerp verder uit. Op voorhand is 
duidelijk dat het aanbieden van dagbesteding niet alleen inkomsten maar vooral 
ook veel kosten met zich mee brengt. In 2018 moeten we helder krijgen welke 
kosten dat zijn en op welke wijze we dat kunnen bekostigen. 
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BIJLAGE: Dagindeling en weekoverzicht 
 
 
 
Weekoverzicht 
 

Maandag Dicht 
Dinsdag 14.00-19.30 (alleen activiteiten/lesjes) 
Woensdag 10.00-17.00 
Donderdag 10.00-17.00 

(stalletjes Vienna uitmesten) 
Vrijdag 10.00-17.00 

(Helpen bij grote stallen uitmesten) 
Zaterdag  9.00-15.00 (alleen activiteiten/lesjes) 

 
 
 
 
 
 
 
Voorbeeld van een dagindeling 
 

Donderdag: 
10.00 aanvang, dag doorspreken 
10.10 Borstelen pony’s 
10.30 Wandelen/grazen met pony’s. 
11.00 Pauze   
11.15 Stalletjes Vienna uitmesten 
12.45-13.15 Lunchen  
13.30 Afronden stalletjes opstrooien 
            Straatje vegen. 
14.00 Pony’s loswerken in longeerbak 
14.30 Pauze 
14.45 Helpen bij (voorbereiding) lesje 
16.45 Afronden dag, opruimen en afsluiten zadelkamer.  
17.00 Einde dag 

 


