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Stichting Daelzicht
strategische samenwerking
Daelzicht ondersteunt mensen met een
verstandelijke beperking bij alle facetten
van hun leven. Uitgangspunt is dat cliënten
vanuit hun eigen capaciteiten zoveel
mogelijk zelf doen én zoveel mogelijk
meedoen in de samenleving. Met het
oog op zinvolle dagbesteding en werk
op maat zoekt Daelzicht de verbinding
met partners, waaronder nadrukke
lijk ook reguliere bedrijven. In Dolmans
Landscaping is de samenwerkingspartner
gevonden die juist vanuit het bedrijfsleven
de brug slaat naar arbeidsparticipatie
van mensen met een afstand tot werk.
Het resultaat is een unieke, meerjarige
samenwerkingsovereenkomst waarbij
cliënten mede de groenvoorziening
van 27 Daelzicht-complexen verzorgen.

Maatwerk voor mensen en groen
Het werken met cliënten en hun passende
dagbestedingsactiviteiten bieden, is
uiteraard maatwerk. Zowel ten aanzien
van de cliënten als de uitvoering van
het werk. Dolmans Landscaping heeft
uitgebreide ervaring met deze wijze van
werken en verzorgt de werkbegeleiding,
terwijl Daelzicht tekent voor de zorgbegeleiding. Zo ontstaat een positieve
en professionele werkomgeving met
de juiste zorg, zowel voor de mensen
als het groen dat zij gaan onderhouden.
De werkzaamheden zijn het beste te
omschrijven als ‘integraal buitenbeheer’.
Dat wil zeggen dat naast beheer- en
onderhoudswerk ook andere voorkomende
taken worden uitgevoerd, zoals gladheidsbestrijding en het onderhouden van
straatmeubilair.

zorginstellingen als het bedrijfsleven
in toenemende mate structureel onderdeel
van de bedrijfsvoering zal zijn.

Bloei door samenwerking
Dolmans Landscaping biedt dagbestedingsactiviteiten, participatieen ontwikkelmogelijkheden voor ruim
20 cliënten. Op de eigen Daelzichtterreinen creëren we een beschermde
en tegelijkertijd zo regulier mogelijke
werkomgeving waarin cliënten tot bloei
kunnen komen.

Professionele aanpak
Aan de basis van alle werkzaamheden
ligt een professionele structuur van
personeelsplanning, aannamebeleid,
introductieprogramma,
persoonlijk ontwikkelings- en
begeleidingsprogramma, alsmede
voortgangsbewaking en evaluatie.
Let wel: ‘afstand’ betekent niet dat werk
buiten bereik ligt, maar dat het speciale
aandacht, zorg en omstandigheden
vraagt. Voor die randvoorwaarden zorgen
Daelzicht en Dolmans samen.

Bent u geïnteresseerd?
Graag informeren wij u verder.

ELKE DAELZICHTMEDEWERKER WORDT
ZO INGEZET DAT ZIJN
KWALITEITEN OPTIMAAL
TOT HUN RECHT KOMEN.

Duurzaam ondernemen in de praktijk
Deze strategische samenwerking sluit
aan op het besef dat maatschappelijk
verantwoord ondernemen voor zowel

De voordelen op een rij:
•
•

•
•
•

I ntegratie van cliënten
in het reguliere bedrijfsleven;
Zinvolle dagbesteding
verbetert de eigenwaarde
van cliënten;
Mogelijke doorstroom
van cliënten naar Dolmans;
Mentale groei, motivatie
en betrokkenheid cliënten;
Efficiënte benutting
van begeleidingsbudgetten.

www.dolmanslandscaping.nl

