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D’n Doortrapper

13489/1609

Leer-werkplaats voor GGZ-cliënten

Arbeid, Leren en Dagbesteding

Wat kunt u leren bij
D’n Doortrapper?

D’n Doortrapper is onderdeel van GGZ

Werken bij D’n Doortrapper
Er zijn verschillende reden om voor dagbe-

afgestemd op uw behoeften en wensen,

Oost Brabant en heeft als doel het

Als het gaat om herstelondersteunende

steding bij D’n Doortrapper te komen:

in het kader van uw individuele herstel-

individuele herstelproces van cliënten te

zorg en het leren van vaardigheden ge-

• U wilt zinvol (vrijwilligers)werk doen.

proces.

bevorderen.

richt op het verkrijgen van betaald werk,

• U wilt zich oriënteren op werkmogelijk-

Uitgangspunt is de “Herstelvisie van

heeft D’n Doortrapper het volgende te

Anthony”.

bieden:

Dit herstelproces richt zich op:

heden.
• U wilt vaardigheden leren (zoals bovenstaand is benoemd).

Wanneer kunt u deelnemen aan
D’n Doortrapper?

• Herstel van gezondheid

Het leren

• U wilt oefenen als voorbereiding op een

• Herstel van de persoonlijke identiteit

• uitvoeren van (complexe) taken,

reguliere baan, of een baan binnen de

Wilt u deelnemen aan D’n Doortrapper,

• Maatschappelijk herstel

• ontwikkelen van een werktempo,

WSW.

dan hebt u het volgende nodig:

• samenwerken, ook met meerdere

Wat is D’n Doortrapper?

mensen op een relatief kleine (werk)

Hoewel het bij D’n Doortrapper om serieus

oppervlakte,

en belangrijk werk gaat - er worden be-

• Een behandelplan; als u in het kader
van behandeling komt (verwijzing vindt

• dienstverlenend te zijn,

paalde eisen gesteld aan de kwaliteit van

D’n Doortrapper is een werkplaats waar

• zich klantvriendelijke op te stellen,

de fietsreparaties - houden we rekening

fietsen (voor burgers uit de gemeente

• structureel te werken,

met eventuele beperkingen. Per slot van

vragen via de behandelaar, bij de

Veghel e.o.) gerepareerd worden, met een

• om een werkritme te krijgen,

rekening komt u bij D’n Doortrapper om

gemeente waar u woonachtig bent.

(gratis) fietsenstalling in het centrum van

• nakomen van afspraken,

te leren, en daarin begeleiden wij u op

Veghel. Vrijwilligers en cliënten van de

• hulp te vragen, wanneer men iets (nog)

deskundige wijze. Deze begeleiding wordt

GGZ werken hier nauw samen.

niet kan,
• kennis opdoen m.b.t. het repareren

Er vinden verschillende werkzaamheden

van fietsen.

plaats door behandelaar) of
• men dient een beschikking aan te

Wanneer u besluit te willen starten op D’n
Doortrapper, volgt een afspraak met de
activiteitenbegeleider in Veghel voor het
opstellen van uw activiteitenplan.

plaats, zoals:

In dit plan beschrijven we uw wensen met

• Fietsen stallen

de daarbij behorende activiteiten. Tevens

• Onderhoud van de fietsenstalling

wordt uw ondersteuningsvraag erin opge-

• Fietsen repareren

nomen zodat we u gericht en deskundig

• Verkoop van fietsonderdelen

kunnen begeleiden bij het realiseren van

• Verhuur van fietsen

uw wensen.

• Licht administratief werk
• Licht huishoudelijk werk
• Onderhoud van het openbaar toilet

