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ER IS ALTIJD MEER MOGELIJK!

Er is altijd  
meer mogelijk!
Ipse de Bruggen biedt al ruim 100 jaar woonruimte en dag
besteding voor mensen met een licht verstandelijke beperking 
tot meervoudige stoornissen. Bij de dienstverlening staan cliënt 
en zijn behoefte continu centraal. Door te luisteren naar de cliënt 
en rekening te houden met zijn wensen blijven zij zoveel mogelijk 
baas over hun eigen leven. De dagbestedingsprogramma´s spelen 
hier een belangrijke rol in. Hiermee creëren cliënten een waarde
volle plek in de maatschappij. Ieder mens heeft immers zijn eigen 
dromen en wensen, en verdient het deze na te jagen. 

“Cliënten van de dagbesteding 
hebben zich ingezet om samen 
met Provincie Zuid-Holland 
en archeologen het verleden 
zichtbaar te maken”

Cliënt altijd centraal   
De verschillende dag
bestedings  vormen richten 
zich op de capaciteiten van 
de cliënt, in plaats van zijn 
 beperkingen: “Het stelt cliënten 
in staat hun capaciteiten in 
te zetten”, vertelt Frank van 
Leeuwen, zorgmanager  
Ipse de Bruggen. “Denk bij
voorbeeld in productiewerk 
zoals inpakken, onderdelen 
in elkaar zetten of  producten 
sorteren. Bij Focus doen 
cliënten dit werk met veel 
plezier. Zelfs tuinonderhoud 
bij mensen thuis. Zo  verkleinen 
we de afstand tussen cliënt 
en maatschappij. We laten 
cliënten het beste uit 
 henzelf halen, want er is 
altijd meer mogelijk dan  
we denken.”  

 archeologen het verleden 
zichtbaar te maken. Van de 
 nederzetting Nigrum Pullum 
zijn de fundamenten van 
het hoofdgebouw en de 
achterpoort te  bezichtigen. 
In  bezoekerscentrum De 
 Haven, waar een aantal 
vondsten tentoongesteld is, 

gebruik van de diensten van 
Ipse de Bruggen. Bij Prins 
Heerlijk werken cliënten die 
dagelijks de heerlijkste ge
rechten klaarmaken. Klanten 
worden te woord gestaan 
door de cliënten. “We 
merken dat dit werk onze 
cliënten enorm helpt in hun 
persoonlijke ontwikkeling. 
Het enthousiasme straalt er 
vaak vanaf. En soms is het 
best eng, maar ook dat is 
een leerproces. Samen met 
de klant komen ze er altijd 
uit. Dat helpt enorm bij het 
zelfvertrouwen”, licht Frank 
toe. “En we zien dat mensen 
het heel leuk vinden om de 
wereld van mensen met een 
verstandelijke beperking te 
leren kennen.” 

Dat is ook goed zichtbaar bij 
het Schoutenhuis. Klanten 
genieten van de relaxte sfeer 
die daar hangt. Verwend 
worden door cliënten van 
Ipse de Bruggen die zicht
baar plezier in hun werk 
hebben, wie wil dat nu niet?

Erfgoed en Romeinen
Meer mogelijk dan je denkt is ook van toepassing op 
 landgoed Hooge Burch. Romeinen en Zwammerdam zijn 
 onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zwammerdam lag 
vroeger langs de grens van het Romeinse Rijk, de Limes 
genaamd. Op landgoed Hooge Burch is het erfgoed mooi 
 bewaard gebleven. Cliënten van de dagbesteding  hebben 
zich ingezet om samen met Provincie ZuidHolland en 

staan  dagelijks cliënten klaar 
om bezoekers te  verwelkomen 
met een lekker kopje koffie 
of om te  vertellen over de 
vondsten uit de  Romeinse tijd. 
“Met het  Romeinse erfgoed 
halen we de buiten wereld 
naar binnen en dat bevordert 
de wederzijdse integratie die 
zo belangrijk is voor onze 
cliënten”, aldus Frank.

Enthousiast en  
soms ook eng 
Verschillende bedrijven in de 
regio maken al enige jaren 

Frank van Leeuwen


