Hoe kun je je aanmelden?
Je hebt van Visie-R gehoord, bijvoorbeeld van je behandelaar, en bent
geïnteresseerd. Dan kun je een afspraak maken om kennis te maken.
De kennismaking is bedoeld om te kijken, of je jouw doelen op het gebied
van dagbesteding en-of arbeid bij ons kunt verwezenlijken.
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Wil jij meegroeien met Visie-R?

Visie-R biedt nieuwe kansen en laat je groeien

Voor wie?

Activiteitenhal

Klusteams

Stichting Visie-R biedt activiteiten op het gebied van dagbesteding en
werkervaringstrajecten. De werkprojecten van Visie-R kunnen een opstap
zijn naar regulier-of vrijwilligerswerk. Je kunt bij ons werknemersvaardigheden opdoen, werken aan een dagritme en zelfvertrouwen opbouwen.
De veegploeg is een eerste opstap in activering. Ook kun je instromen op
de activiteitenhal waar houtbewerking en fietsenreparaties uitgevoerd
worden. Verder is het mogelijk om in één van onze klussenteams of groenteams te werken. Binnen alle teams is het mogelijk certificaten te behalen
die je weer een stapje dichter bij je doel kunnen brengen.

Houtbewerking

In de klusploegen zijn de werkzaamheden zeer afwisselend. Het belangrijkste is dat je echt bij de ploeg hoort en dus met alle werkzaamheden
meedoet. Soms is dat schilderen, klussen, leegruimen van panden, vuil
afvoeren, stuken of tegelen. En soms moet er een opdracht in het groen
gedaan worden, hoge druk gereinigd worden of straatmeubilair geplaatst
worden. Net wat er voor opdrachten voorhanden zijn. Ploegen bestaan uit
maximaal vijf personen. Het belangrijkste is dat de ploeg een hechte groep
wordt die samen met de werkmeester de klussen klaart.

Veegploeg/zwerfvuil

Fietsenwerkplaats

Op de houtafdeling maak je onder begeleiding van een werkmeester
steigerhouten meubels, minibiebs en plantenbakken. Dit vereist enige
precisie als het om bijvoorbeeld meten of zagen gaat. Omgaan met
materiaal is belangrijk, net als het samenwerken in een groep. De werkzaamheden zijn afwisselend. Naast zagen, timmeren, schroeven wordt
er vaak ook geschuurd en geverfd. Natuurlijk hoort het bezorgen van de
gemaakte producten bij de klanten hier ook bij.

Onkruidbestrijding

In deze ploeg ben je binnen de stad bezig om zwerfvuil op te ruimen.
Dit door bijvoorbeeld in opdracht van de gemeente de omgeving van het
station aan te pakken. Het meehelpen aan het schoonhouden van de stad
geeft weer structuur aan de dag en is een eerste stap richting verdere
activering. Er gaan elke dag ongeveer zeven deelnemers de straat op om
zwerfvuil te verzamelen.

In de fietsenwerkplaats knappen we tweedehands fietsen op. Je verricht
eenvoudige reparaties, zoals het plakken van een band of het repareren
van de verlichting. Iets moeilijker wordt het als een wiel moet worden voorzien van nieuwe spaken. Je hoeft echter geen volleerd fietsenmaker te zijn
om hier te werken. Als je niet bang bent voor vieze handen, dan helpen
wij je met de technische kneepjes van het vak. Als de fietsen gereed zijn,
kunnen ze verkocht worden via “marktplaats”. Zo kun je ook je computervaardigheden ontwikkelen.

Twee ploegen zijn dagelijks bezig om machinaal onkruid te verwijderen.
Hier kun je met bosmaaier, bladblazer of gewoon met een hark werken.
De gemeente waardeert de ploegen zeer omdat we niet met chemische
middelen werken. Natuurlijk onderhoud dus, zo werk je mee aan een beter
milieu.

