
Visie stichting Ons Plekje
Samen met en voor onze kinderen willen we een woonomgeving in stand houden, 
die er voor zorg draagt, dat zij zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren zowel wat 
betreft praktische als sociale zelfredzaamheid. 
Binnen deze woonomgeving is op maat gesneden zorg, aansturing en begeleiding 
gewaarborgd. Voor de ontwikkeling en het welzijn van iedere mens is wonen in een 
omgeving die geborgenheid en huiselijkheid biedt noodzakelijk. Dat geldt in het 
bijzonder voor mensen met een verstandelijke beperking. Onze kinderen hebben een 
dergelijke beperking en kunnen hun woonomgeving niet zelfstandig in stand houden. 
Wij willen dit voor hen doen, zoveel mogelijk rekening houdend met en 
tegemoetkomend aan hun wensen en mogelijkheden. Het is belangrijk dat onze 
kinderen ervaren tevreden te zijn met hun eigen leven. Dit bepaalt in grote mate de 
eigenwaarde. Geloven in hun mogelijkheden heeft een positief effect op hun 
zelfbeeld. 
Wij willen een kleinschalige woonomgeving die optimaal is:
- voor de individuele bewoners
- de bewoners als groep
- wat betreft zorg, aansturing en begeleiding en 
- wat betreft vorm, ligging en ruimten.

De woonomgeving moet voor elke bewoner optimale privacy bieden en tegelijkertijd 
huiselijk en gezellig zijn en geborgenheid geven. De zelfstandigheid van elke 
bewoner wordt er gestimuleerd evenals ieders bezigheden in huis en buitenshuis. 
Iedere bewoner geniet er persoonlijke vrijheid in een naar behoefte beschermende 
omgeving. De bewoners moeten zich als groep thuis voelen met elkaar. 
Belangrijkste aspecten zijn: respect, acceptatie en ontplooiing. We vinden het 
belangrijk om zorg te dragen voor goede relaties en open communicatie. Respect om 
wat de ander is en kan. De ander serieus nemen en hem of haar bevestigen in zijn of 
haar waarde.
De omgeving is stimulerend voor gemeenschappelijke vrije tijdsbesteding in huis en 
buitenshuis. Er wordt gestreefd naar gemeenschappelijk gebruik van maaltijden in 
een kleinere of grotere groep al naar gelang de behoefte van de dag.
Naast aandacht voor het welzijn van de bewoners in de groep en binnen Ons Plekje 
is er ook ruimte voor mogelijkheden van bewoners om ook buiten Ons Plekje hun 
netwerk te vergroten of te onderhouden en om relaties aan te knopen. Dit is niet 
alleen in het belang van de individuele bewoner, maar nieuwe contacten en andere 
indrukken kunnen ook een positief effect hebben op andere bewoners. 

Zorg wordt op individuele maat geboden. Vaardigheden op het gebied van sociale 
omgang (gevoel van zelfwaarde, volgen van regels), werk, vrije tijd, huishoudelijke 
taken en zelfredzaamheid (maaltijden klaarmaken, appartement netjes houden, etc)
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moeten  aangestuurd en begeleid worden. De aansturing en begeleiding wordt 
toegesneden op elk individu.  Altijd kijken we naar wat iemand wel kan en wat zijn of 
haar mogelijkheden zijn. Zorgverlening moet professioneel zijn, gericht zowel op 
individuele ondersteuning als op het groepsproces.  Dat is nodig omdat iemand met 
een verstandelijke beperking niet altijd in staat is, zich goed uit te drukken. 
Bovendien zijn onze kinderen vaak gevoelig voor te hoge druk, voor te hoge eisen, 
wat kan leiden tot ongewenst gedrag. Om te kunnen begrijpen wat iemand bedoelt 
en wat iemand nodig heeft, is zorg van vaste, vertrouwde personen een vereiste. 
De kwaliteit van zorg moet gewaarborgd zijn en verleend worden door (zorg)
instanties of individuele personen. Er wordt in voorkomende gevallen een beroep 
gedaan op een netwerk van ouders, broers, zussen en vrijwilligers.
De woningen liggen in de leefkern van Geldrop en zijn onderdeel van Kastanjehof. 
Het is een kleinschalig project met een appartement met een eigen voordeur en 
sleutel voor elke bewoner. Daarnaast zijn er ruimten om te eten en voor gezamenlijke 
vrije tijdsbesteding.
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