Beleidsprotocol De Mediaclub
Missie:
De cliënt ervaart zingeving door dagbesteding en de daarbij behorende
activiteiten, voelt dat hij meedoet in de samenleving en heeft hierdoor regie
over zijn leven. Bevorderen van zelfrespect en eigenwaarde.
Visie:
Er zijn verschillende principes die we bij onze dagbesteding hoog in het vaandel hebben staan:
Normalisatie - De cliënt wordt bejegend zoals de begeleiding zelf ook bejegend zou willen worden.
We gaan respectvol met elkaar om.
Acceptatie - De cliënten behouden hun eigenheid en worden niet overvraagd. Zij ervaren geen
druk.
Emancipatie - Ondanks hun beperkingen, worden de cliënten uitgedaagd eigen keuzes te maken,
mondig te zijn en daarmee regie te ervaren over hun leven.
Eigenwaarde - Wat iemand zelf kan, doet hij zelf. Leren en werken op eigen tempo en niveau
waardoor van binnen uit de stimulans ontstaat om (weer) mee te doen in de samenleving. Door het
ervaren van zinvolle activiteiten ervaart de client meer eigenwaarde en levensgeluk.

Beleid:
De cliënt krijgt veel persoonlijke aandacht. De groep is nooit groter dan 4 personen en er wordt
gewerkt in werkruimten waarbij soms 1 of 2 cliënten samen aan het werk zijn.
Door de kleinschalige setting en begeleidingsstijl wordt een open en veilige sfeer gecreëerd.
Vanuit het zorgplan (Mensen met WLZ indicatie) wordt aan doelen gewerkt die de cliënt zingeving en
meer regie over zijn leven laten ervaren.
In kennismakingsgesprekken met cliënten wordt de missie en visie duidelijk gemaakt.
Ontwikkelingen in de branche:
Inclusie, hier werken wij aan door middel van onze begeleidingsstijl. De Mediaclub volgt de
richtlijnen en wetgeving vanuit WLZ en WMO. En is aangesloten bij de BVKZ.
Doelgroep:
In principe kunnen alle mensen die ondersteuning nodig hebben bij de Mediaclub terecht.
Langdurige dagactiviteiten of tijdelijke leer/stageprojecten via Activerend werk.
De cliënten die bij De Mediaclub begeleiding krijgen zijn veelal mensen met LVG, Autisme, ADHD of
Niet Aangeboren Hersenletsel of een combinatie daarvan. Daarnaast spelen soms andere hulpvragen
mee. Vaak hebben de cliënten een geschiedenis wat betreft seksueel misbruik, grensoverschrijdend
gedrag (detentie) en verslavingsproblematiek of hebben problemen met prikkelverwerking;
autisme/ADHD. Ook gedragsregulering behoort tot de mogelijkheden.
Vanwege de hulpvragen van de cliënten is een kleinschalige setting cruciaal voor het welbevinden
van de cliënten. Meerdere cliënten konden in grootschalige instellingen niet functioneren. Binnen De
Mediaclub staat de relatie tussen cliënt en begeleider centraal. De leeftijd van onze cliënten varieert,
het zijn allemaal (jong) volwassenen in de leeftijd van 18 tot 60 jaar.
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Aannamebeleid.
Wanneer er een aanvraag voor dagbesteding, dagactiviteit en/ of individuele begeleiding
binnenkomt, wordt er gekeken waar de hulp en of ondersteuningsvraag van de cliënt ligt.
In overleg met de cliënt en eventueel de ouder of vertegenwoordiger wordt gekeken hoe de
dagbesteding of individuele begeleiding het beste ingevuld kan worden. Daarbij wordt uiteraard
rekening gehouden met de indicatie van de cliënt, daarnaast wordt gekeken op welke dagen er plek
is in de dagbesteding. We zijn een kleinschalige organisatie en willen daarom de groepjes klein
houden. (2-4 personen). Er is soms een kleine wachtlijst aanwezig. Zodra er plaats is wordt de client
gebeld door de Mediaclub en worden er verdere afspraken gemaakt. Ook wordt er een
privacyverklaring opgesteld en ondertekend.
Zorgplan bij mensen uit de WLZ
Als een cliënt bij ons kan en wil komen, wordt er samen met deze cliënt een zorgplan gemaakt.
Vanuit het zorgplan wordt er aan doelen gewerkt, die met regelmaat geëvalueerd en bijgesteld
worden. De zorgplannen worden bewaard in de individuele dossiers van de cliënt.
Ondersteuning en hulpvraag vanuit WMO
Via het wijkteam of activerend werk (participatie, UWV traject) kan dagbesteding of activerend werk
aangevraagd worden. De Mediaclub biedt leer/stage programma’s aan waardoor cliënten met een
afstand tot de arbeidsmarkt ervaring op kunnen doen en kunnen ervaren wat het is om met muziek
en of film/videobewerking om te gaan.
Mensen die graag een zinvolle dagbesteding willen en niet in een gewone groep kunnen
functioneren kunnen ook terecht bij de Mediaclub voor het aanleren van vaardigheden, leren
socialiseren en of mee te doen met de aangeboden activiteiten. Voor deze groep kan via de
wijkcoach dagbesteding aangevraagd worden. Voor werken in een kleine (groep van 2 tot 3
personen) en met de aanwezige individuele begeleiding of toezicht.
Dossiers
Van elke cliënt wordt een dossier bijgehouden. Hierin staan alle persoonsgegevens en een kopie van
de identiteit van de cliënt. Verder staan in het dossier;
- De zorgovereenkomst , Het zorgplan met evaluaties (WLZ indicatie)
- Verslagen en vorderingen van de cliënt
- Relevante informatie omtrent medische gegevens m.b.t. zijn/haar dagbesteding
- Achtergrondinformatie van scholen of testen of eerdere werkzaamheden.
- Een rapportage van instellingen en de gemaakte afspraken met de instelling/zorggroep.
Vervoer
Als de client zelfstandig kan reizen wordt dat gestimuleerd en als een pre ervaren. Toch kunnen er
omstandigheden zijn waarbij de client liever niet zelf reist. In dit geval kunnen we zelf een oplossing
bedenken en bieden wij, indien nodig zelf vervoer. In overleg met bewindvoerders en of andere
betrokkenen wordt een kilometervergoeding van 0,19 cent per gereden kilometer gevraagd.
Maaltijd
Bij de Mediaclub neemt iedereen zijn of haar eigen lunch mee. Er is altijd fruit aanwezig. Ook koffie,
thee en limonade worden door de Mediaclub verzorgt. Als de cliënt niet in zijn eigen maaltijd
voorziet bieden wij zo nodig ook gelegenheid tot het nuttigen van een maaltijd. Hiervoor vragen wij
de betrokkenen een kleine vergoeding. Wel wordt de begeleiding/woonzorggroep erop gewezen
voor een middagmaal te zorgen.
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Doelstelling van de dagbesteding/dagactiviteiten

Een zinvolle dag!
In de dagbesteding vinden verschillende activiteiten plaats, allen aangeboden
zonder tijdsdruk. Dit is voor de cliënten van groot belang, omdat zij in het
verleden vaak problemen hebben ervaren rondom moetens, dwang en autoriteit. Het doel van de
dagbesteding is door een ontspannen sfeer, een prettige dag te laten ervaren, waarin iedereen
zichzelf mag zijn. Openheid en een veilig gevoel zijn hierbij belangrijk. Onze begeleiders hebben allen
ervaring en of dragen deze rust en openheid in zich mee.
De cliënten worden op een persoonlijke manier ondersteund, er is ruimte om aan ieders individuele
hulp/ondersteuningsvraag te werken.
Er worden verschillende activiteiten aangeboden waar de cliënten voor uitgenodigd worden. De
ontspannen en kleinschalige sfeer kan de cliënten stimuleren om in beweging te komen.
Voorbeelden van activiteiten in de dagbesteding zijn creatieve activiteiten zoals producten maken
voor foto-exposities, ansichtkaarten ontwerpen, muziek componeren, videoclips maken. In de
dagbesteding staat naast de activiteit de sfeer centraal. Leren en werken en samenzijn maar op
ieders tempo en niveau.
De Mediaclub is geopend maandag t/m vrijdag van 9:30 tot 17:30 uur. We hebben deze starttijd
bewust gekozen om drukke verkeerssituaties te mijden en cliënten in daluren (trein) minder geld
kwijt zijn aan vervoerskosten. Ook kunnen wij zelf cliënten ophalen/thuisbrengen als daar afspraken
over gemaakt zijn.

Doelstelling van de muziek video/film en fotografie activiteiten
Muziek;
In onze professionele muziekstudio componeren en produceren we muziek onder leiding van een
ervaren componist/producer. We helpen de cliënt bij het maken en bedenken van songteksten,
arrangementen en melodielijnen. Ook het opnemen van ritmes en beats en eventueel het zelf
inzingen/rappen van de eigen compositie komen aan bod.
De cliënt heeft over het algemeen een grote affiniteit met muziek. In de studio ervaren de cliënten
een combinatie van meedoen in de samenleving en de mogelijkheid om rustig bezig te zijn. Ook in de
studio is geen druk, maar de cliënten worden wel uitgenodigd om mee te doen met de activiteiten.
Film en Video;
Naast het maken van video’s in onze green-screen videoruimte maken we ook op buitenlocaties
diverse video-opnamen. Voor zowel onze artiesten als voor de eigen projecten. Het leren monteren
van het videomateriaal behoort tot de mogelijkheden.
In de professionele video-editingprogramma’s van Adobe. De cliënt heeft over het algemeen een
grote affiniteit met computers (nabewerking)(opzet eigen website) en (video) camera’s.
Fotografie;
Eens per week trekken we er met een groepje fotografen op uit onder leiding van een professionele
fotograaf. Elke keer met een specifiek thema. De foto’s worden besproken en de cliënt leert deze te
bewerken in de professionele programma’s. De cliënt heeft over het algemeen een affiniteit met het
werken op een computer/laptop (nabewerking) het maken van een eigen website.
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Concrete Output;
Het eigen gemaakte fotomateriaal, video en/of muziek-producties publiceren we op YouTube,
Vimeo, Instagram en of op een website. De allermooiste foto’s worden ingelijst voor exposities of
ansichtkaarten van gedrukt. De beste muziekproducties/songs worden aangeboden via de online
stores van iTunes, Google Play en Spotify.
Door de grote verscheidenheid aan activiteiten wordt de cliënt uitgedaagd om nieuwe dingen te
proberen. In de studio kan er aan veel verschillende hulpvragen gewerkt worden; zowel op het
gebied van sociale vaardigheden als op het gebied van zelfstandig werken of initiatief tonen.
Dat de individuele creativiteit uiteindelijk ook leiden tot concrete resultaten vergroot het
zelfvertrouwen.
Het maximale aantal cliënten in de studio is afhankelijk van de hulpvraag van de cliënt, momenteel is
er steeds één cliënt met één begeleider tegelijkertijd. De andere tijd besteed de client aan zelfstandig
teksten schrijven of zijn creativiteit uit te dagen door een film of video er bij te bedenken.
Doelstelling van de individuele begeleiding
De cliënt ervaart regie te hebben over zijn leven met de benodigde ondersteuning.
Vanuit het opgestelde zorg/begeleidingsplan (WLZ) wordt er gekeken waar de hulpvragen liggen en
samen wordt hier een plan voor gemaakt. Ook in de individuele begeleiding staat een prettig leven
centraal. Door de begeleiding wordt aandacht besteed aan het vormgeven hiervan op een manier die
voor de cliënt maar ook voor zijn omgeving prettig is. Vanuit de WMO wordt in overleg met het
wijkteam afspraken gemaakt in hoeverre individuele begeleiding een bijdrage kan leveren aan het
functioneren in de dagbesteding.
Coaching en counseling;
Als cliënten daar behoefte aan hebben kunnen ze een coaching of counseling krijgen en bij
individuele problemen of situaties meer ondersteuning krijgen. Zo kan het zijn dat cliënten die
vastlopen door overprikkeling eerst een individueel gesprek krijgen waarbij we kijken waar de cliënt
op dat moment behoefte aan heeft. We krijgen zo inzicht in wat er speelt of heeft gespeeld en
kunnen onze activiteiten/begeleiding/ondersteuning daarop aanpassen.
Houden probleemsituaties langer aan en willen ze echt werken aan hun problemen dan kijken we
samen wat hiervoor de juiste oplossing kan zijn.
Combinatie van dagbesteding en individuele begeleiding;
Ook is het mogelijk om een combinatie aan te gaan. Cliënten beginnen met een individuele
ondersteuning/begeleiding en gaan dan na deze begeleiding verder in de groep. Dit is voor een
aantal cliënten de beste oplossing om overvraging/oversprikkeling bij de start van de dag te
vermijden. Met deze cliënten wordt eerst een structuur uitgezet. Waar ligt de behoefte, wat wil de
cliënt bespreken en hoe kunnen we zijn dag zo aangenaam mogelijk maken. Soms is dit een
wandeling in het park en de andere keer een activiteit in groepsverband.
Doel;
Door de individuele begeleiding, aandacht en gesprek weet de cliënt waar hij aan toe is en dit geeft
hem de nodige rust om eventueel deel te nemen in de groep.
In overleg is hiervoor soms een hogere indicatie nodig of een eigen bijdrage in de kosten. Dit alles in
overleg met bewindvoerder, PGB houders of het wijkteam.
Ook een advies bij onze orthopedagoog behoort tot de mogelijkheden.
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