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De rust en ruimte van de Hoeksche Waard is onze
plek, ons thuis. Hier betekenen wij al meer dan vijftig
jaar met kleinschalige zorg iets groots in het persoonlijke leven van mensen met een beperking.
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Bij ons of op
jezelf wonen

Logeren
en BSO

Werken geeft
regelmaat

Onze
mensen
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Wij willen dat je zelf de baas
bent over je leven, of je nu bij
ons of op jezelf woont. Dat wil
zeggen dat je zo veel mogelijk
zelf doet of met de hulp van
familie, vrienden of vrijwilligers.
Zelfregie noemen we dat.
Natuurlijk helpen wij waar
het nodig is. Met werk,
dagbesteding of als iets je
dwarszit bijvoorbeeld. Je kan
altijd op ons rekenen.
Wij handelen vanuit onze
kernwaarden openheid,
gelijkwaardigheid en respect
voor eigenheid.
Kernwaarden die borg
staan voor wat wij vinden dat
nodig is voor een optimale
begeleiding: verbinding.

OPENHEID

GELIJKWAARDIGHEID
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Inzet van je netwerk
Zelfstandigheid
vinden wij een groot
goed en wij helpen
je graag om zo veel
mogelijk je eigen leven te leiden.
Een leven waarin jij kiest wat goed
voor je is. Ervaring leert, dat het
betrekken van je omgeving (sociale netwerk) daarbij belangrijk
is. Met jou en je netwerk zetten
we op papier wat je graag zou
willen en hoe je dat kan bereiken.
We noemen dat een ‘basisposter’.
Daarmee is iedereen op de hoogte
van je wensen en verlangens. Hoe
dat in zijn werk gaat, kun je zien in
de film ‘Steeds meer Claudia’
op cavent.nl.

BROER/ZUS

COLLEGA

OUDER

Jij
VRIJWILLIGER

BUURMAN

MANTELZORGER

De plaats van
Cavent in je netwerk

CAVENT

Zelfstandig reizen
Met onze Buzz Buddy kan je zelfstandig
op pad met het
openbaar vervoer
of op de fiets. Onze cliënten die
met de Buzz Buddy reizen, zijn erg
tevreden over deze vooruitgang.

Hulp om je dag te ordenen
Als klokkijken lastig
voor je is, geeft MijnEigenPlan je op tijd aan
wat je moet doen. De
app kan gevuld worden met taken,
stappenplannen, herinneringen en
nog veel meer.
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Baas over je eigen leven
en deelname aan de
samenleving zijn voor
ons heel belangrijk. Wij
zijn altijd op zoek naar
manieren om je zelfstandigheid te vergroten.

De ‘basisposter’

Uit de film ‘Steeds meer Claudia’ te zien op cavent.nl
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‘s-Gravendeel

Numansdorp

Strijen

Mookhoek

Cavent Vlashof heeft plek voor
cliënten met een meervoudige
beperking en redelijk zelfstandige
cliënten. Voor de eerste groep zijn
er speciale voorzieningen.

De appartementen van Cavent
Numansdorp zijn aangepast aan
deze tijd: zo zelfstandig mogelijk
leven. Ieder appartement heeft een
eigen keuken en douche. Uniek
is ons CaventNest: een keuken en
activiteitenruimte voor cliënten én
buurtbewoners. Hiermee staan we
met Cavent Numansdorp midden
in de samenleving.

Cavent Grutto is een gewone
flat. Hier woon je zelfstandig in
je eigen appartement of kun je
dat leren. Voor alle bewoners is er
altijd iemand van Cavent dichtbij.
In onze keuken wordt voor je gekookt als je dat nodig hebt.
De bewoners van de flat hebben
werk, school of dagbesteding. Heb
jij dat niet, dan helpen wij zoeken.

Bij Cavent Lindehoeve wonen
ruim twintig jongeren en volwassenen in een mooie boerderij. Je
woont in een kamer met eigen toilet en douche. In de grote keuken
kan samen gekookt en gegeten
worden. We hebben een prachtig
buitenterrein met een moestuin
en boerderijdieren.
De voormalige woning van de
boerderij is ons logeerhuis. Het
wordt ook gebruikt voor naschoolse opvang van kinderen in het speciaal onderwijs.

Bij ons wonen
Cavent heeft vier locaties in de Hoeksche
Waard: ‘s-Gravendeel, Numansdorp, Strijen
en Mookhoek. Op iedere locatie heb je je
eigen begeleider en is er ‘s nachts ook altijd
een medewerker aanwezig.
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Bij ons wonen?
Bel 0186-636100
of mail naar
clientservicebureau@cavent.nl
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Wonen met onze hulp?
Bel 0186-636100
of mail naar
clientservicebureau@cavent.nl

Je wil graag zelfstandig wonen
en hebt een beetje hulp nodig?
Wij leren je om goed voor jezelf
te zorgen.
Opstaan, boodschappen doen, koken, naar je werk of dagbesteding.
Als je zelfstandig woont, moet je
dat allemaal zelf doen. En wij leren
je hoe dat moet. Belangrijk daarbij
zijn je familie, vrienden, kennissen
en buren. Met elkaar kijken we wat
nodig is om je wensen te vervullen, maken een plan en spreken af

Zelfstandig Wonen

wie je daarbij gaat helpen.
Je kan alleen wonen, met een
partner, met meerdere mensen
in één huis of in Stougjeshof. In
Oud-Beijerland ligt onze nieuwe
parel Stougjeshof. Een complex
van 47 appartementen rondom
een binnentuin.

dat is hangt helemaal af van wat
je graag doet. Want wat je graag
doet, daar ben je meestal ook
goed in. Dat kan een boodschap
doen voor een ander zijn, iemand
helpen met internet, een fiets repareren of een praatje maken met
medebewoners. Wij gaan op zoek
naar jouw talenten. Dat is goed
voor jou en voor Stougjeshof. Als
je bijvoorbeeld denkt dat je niks
speciaals kan maar wel een vrolijk
karakter hebt, dan ben je weer
goed in gezelligheid. Iedereen
heeft talenten.

Stougjeshof
In Stougjeshof krijg je niet alleen
begeleiding, maar kan je ook iets
geven aan de gemeenschap. Wat
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Logeren
Logeren op een echte boerderij in een mooie landelijke
omgeving. Dat kan je bij ons
op boerderij de Lindehoeve.
Een prachtige en unieke plek in
Mookhoek.
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Logeren doe je in het woonhuis
van de Lindehoeve. Er is plaats
voor zeven logés: kinderen, jongeren of ouderen met een beperking. Dat kan een verstandelijke,
psychiatrische en/of lichamelijke
beperking zijn.
Bij mooi weer kun je van alles
doen op de boerderij. Er zijn veel
dieren waarbij je kunt helpen in de
verzorging, je mag helpen op het
land of in de winkel. Je kunt bij ons
ook buiten spelen. We hebben een
paar speeltoestellen staan en een
voetbalveld. We maken regelmatig uitstapjes naar mooie of leuke
plekken in de omgeving.
Bij slecht weer is er binnen van
alles te doen zoals knutselen, films
kijken, spelletjes doen met elkaar
of op de computer. En als je even

Altijd leuk
geen zin hebt, hoef je ook helemaal
niks te doen of ga je lekker met
elkaar kletsen.
Logeren kun je doen voor een dag,
een nacht of allebei. En natuurlijk
kun je ook komen logeren voor een
weekend, een midweek of zelfs voor
een vakantie.
Interesse in logeren? Bel 0186-636100 of mail
naar clientservicebureau@cavent.nl
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Als je een beperking hebt, kun je
naar onze buitenschoolse opvang
in Mookhoek.
De Lindehoeve is een oude boerderij, die helemaal is verbouwd voor
mensen die een beperking hebben.
Dat kan een verstandelijke, een
lichamelijke of psychiatrische beper- Als het te koud is of het regent, is er
king zijn.

binnen ook van alles te doen. We

Je kan van alles doen op de Linde-

hebben heel veel spelletjes die je

hoeve. Je kan helpen bij het ver-

met de anderen of met de leiding

zorgen van de dieren en als je het

kan spelen. Of je kunt lekker spe-

leuk vindt mag je helpen op het

len op de computer, tv kijken of

land. Er is natuurlijk altijd werk te

gewoon lekker niks doen en een

doen op een boerderij en daar mag

beetje kletsen met elkaar.

je allemaal bij helpen. Als je daar

Je kunt bij ons terecht op woens-

even geen zin in hebt, dan is dat

dagmiddag en op zaterdag.

ook goed. Er is van alles waar je mee
kan spelen of je kan met de anderen
voetballen.

Buitenschoolse opvang
Interesse in buitenschoolse opvang?
Bel 0186-636100 of mail naar
clientservicebureau@cavent.nl
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Werken

Bij ons leer je om je dag zinvol in
te vullen. Je ontdekt je eigen
talenten en krijgt meer zelfvertrouwen. Ook leer je omgaan en
samenwerken met anderen. Als
je geen betaald werk kan doen,
is er dagbesteding in Strijen en
Mookhoek.

Zowel cliënten van Cavent als van
andere zorginstellingen kunnen
van Cavent Creatief gebruikmaken.
Cliënten die buiten Strijen wonen,
hebben doorgaans ook een indicatie
voor vervoer.

De meeste cliënten van Cavent
hebben een ‘baan’. Zoals Odile,
die bij een paardenmelkerij in
Strijensas werkt met een
Wajong-uitkering. Als je geen baan
hebt, wil Cavent je altijd helpen
met het vinden van werk dat bij je
past.

Handvaardigheid knutselen, schilderen, handwerken, handenarbeid.

Bij Cavent Creatief krijg je de
ruimte om je creatieve talenten
te ontdekken en te ontwikkelen.
Cavent Creatief is een zinvolle
dagbesteding en zorgt voor dagritme. Daarnaast willen wij met
onze activiteiten betekenis aan het
leven geven.

Activiteiten Cavent Creatief

Expressie bewegingsrecreatie, muziek,
zingen en spel.
Beleving video/dvd, beweging en
voorlezen.
Tijden en soort dagbesteding zijn
afhankelijk van je
hulpvraag.

Dagbesteding
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Dagbesteding
Bij Lindehoeve Buiten
(Mookhoek) werken mensen van verschillend
niveau, met
verschillende
behoeften,
tempo’s
en voorkeuren.
Zorg voor
elkaar,
voor onze
omgeving en
voor de natuur
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staan bij ons centraal. We werken
in onze tuin, bewerken hout en
verzorgen de dieren. Lindehoeve
Buiten is helaas ongeschikt voor
mensen die intensieve lichamelijke
verzorging nodig hebben. Je werkt
vooral met jongeren. Met een
moestuin, plantenkas en dieren is
dit een fantastische plek om lekker
buiten bezig te zijn. En in onze
eigen winkel verkoop je groente
en fruit. Er werken zowel cliënten
van Cavent als van andere zorgverleners.

Leren werken
Cavent Tuin is er voor mensen
die willen werken en een steuntje
in de rug nodig hebben om een
betaalde baan te bereiken.
Bij Cavent Tuin leer je wat werken
is en daarmee vergroot je je kans
op een betaalde baan. Leren werken bij ons is afwisselend, voornamelijk in de buitenlucht en in een
leuk team. Werken bij Cavent Tuin
doe je onder leiding van Rachel:
‘Wij gaan op zoek naar je talenten
en die hoeven niet beslist in het
groenwerk te liggen. Wat ik be-

langrijk vind, is dat je wil werken’.
Cavent Tuin zoekt altijd een passende stageplaats of baan. We helpen je
bovendien de nodige certificaten te
halen als dat je kans op een betaalde baan vergroot.’

Belangstelling voor onze
dagbesteding of wil je leren werken?
Bel 0186-636100 of mail naar
clientservicebureau@cavent.nl
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Cavent hecht veel waarde aan
kritisch en opbouwend meedenken over ons beleid door alle
betrokkenen: cliënten, vertegenwoordigers, vrijwilligers en
medewerkers.

woordigersraad (VR). Zij kijken
naar jouw belangen en die van de
andere cliënten. Cliënten en hun
vertegenwoordigers overleggen
regelmatig met de clustermanager
en met de directeur.
Leden van de vertegenwoordiCliënten
gersraad schuiven aan bij de
Bij ons kan je meedenken, meecliëntenraad op de locaties. Er
praten en meebeslissen over onwordt gesproken over de directe
derwerpen die voor jou belangrijk leefwereld van de cliënten.
zijn. Daarom heeft iedere locatie
Als je nieuwsgierig bent naar de
een Cliëntenraad en een afgevaar- vertegenwoordigersraad, ben je
digde in de Centrale Cliëntenraad van harte welkom om een keer
(CCR). De CCR is heel belangrijk
aan te schuiven tijdens een overvoor het beleid van Cavent.
leg: vr@cavent.nl
Vertegenwoordigers
Je wettelijke vertegenwoordigers,
in veel gevallen je ouders, hebben
ook een stem in de Vertegen-
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Iedere locatie van Cavent heeft een Cliëntenraad en een afgevaardigde in de Centrale Cliëntenraad (CCR). De CCR wordt steeds
meer betrokken bij het beleid van Cavent.

Centrale Cliëntenraad oktober 2020
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Wij zijn in dit geval Shirley, Lieselotte en Lisanne. Zij zijn drie van
de vele begeleiders en zijn dol op
hun werk en de cliënten. ‘Cavent
is een kleine club en iederen kent
elkaar. Dat geeft een groot gevoel van saamhorigheid’, aldus de
dames.

Omdat we de zorg die we bieden
graag op basis van een deskundig
onderzoek uitvoeren, hebben we
ook twee orthopedagogen, wat
redelijk uniek is voor een kleine
organisatie als Cavent. Cecile is er
een van.

››››››››››››
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Sigrid Orgers geeft leiding aan
Cavent en haar uitgangspunt is
om zo goed mogelijk invulling te
geven aan de wensen en behoeften van cliënten. Sigrid: ‘Wij
willen onze cliënten begeleiden
op een manier die bij hen past.’
Daarbij wil ze zo veel mogelijk
samenwerken met iedereen
die voor een cliënt belangrijk is.
Sigrid: ‘De uitdrukking is: alleen
ga je sneller en samen kom je
verder. Mijn versie: samen ga je
sneller en kom je verder.’

Onze baas

›››››››››››
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Trees ››››››››
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Als Evert lekker in zijn vel zit, dan
is moeder Trees gelukkig. ‘Met
verbazing zie ik wat mijn zoon
tegenwoordig doet sinds hij bij
Cavent woont. Zelfstandig fietsen
bijvoorbeeld.’ Zij is dan ook erg
tevreden over de begeleiding van
Cavent. En Evert zelf? Die vindt de
begeleiders allemaal even lief.

Trees. ‘Vroeger zei hij altijd ‘jij doen’
tegen me, maar tegenwoordig kan
hij heel veel zelf. Zij vindt Evert in
goede handen bij Cavent. Trees:
‘Vanaf het eerste moment dat
Evert bij Cavent ging logeren.’

‘Evert schilt nu zelf zijn kiwi’s en
strikt zijn eigen veters’, vertelt

Tevreden moeder

›››››››››
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Wil ››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››››
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Wil is haar hele leven al vrijwilliger.
Ze helpt met van alles bij Cavent
Numansdorp en met cliënt Gerda
gaat ze iedere vrijdag leuke dingen doen. Wil: ‘Ik heb mijn hart op
de tong en stap overal op af.’ Wil
vindt vrijwilligerswerk heel belangrijk. ‘Een mens doet een hoop
voor geld. Maar je moet je hart
geven en niet je portemonnee.’
Ze heeft met de paplepel
ingegoten gekregen dat je
klaar moet staan voor een
ander. En Wil wordt nogal
eens gevraagd voor het een of
ander. ‘Wil is een makkelijke naam
en Wil kan geen nee zeggen. Dat
moet ik nu gaan leren, want ik ga
ook al naar de zeventig.’

Cavent heeft vele vormen
van vrijwilligerswerk.

››››››››››››››‘Vrijwilligerswerk is zó belangrijk’
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Ook vrijwilliger worden?
Bel 0186 636100.

Martin ››››
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Vrienden van Cavent
Vrienden van Cavent is een
stichting waarmee we cliënten
financieel ondersteunen om net
dat extra’s voor ze te kunnen
doen.

Marleen Leijs-Hartman, Bas Trouw
en Sabine van den Gevel vormen
het bestuur van Vrienden van Cavent. Marleen: ‘Het voelt goed om
mijn steentje hieraan bij te dragen’.

Je moet daarbij denken aan een
uitje naar de Efteling, een nieuwe
tv in een dagverblijf of een opknapbeurt voor een tuin. Vrienden
van Cavent heeft vijf fondsen
waarop een beroep kan worden
gedaan.

Vriend worden?
Vriend ben je al voor tien euro per
jaar. Ga daarvoor naar cavent.nl/
vriendenvancavent en meld je aan.
Eenmalig doneren kan natuurlijk
ook via: NL14 RABO 035 859 29 92
t.g.v. Vrienden van Cavent.

plus Martin

››››››››››››››

Als je boodschappen doet in
Numansdorp, kan je Martin tegenkomen van de supermarkt Plus.
Het is bij ons goed geregeld. Als je
bij ons boodschappen doet, gaat
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alles op je rekening. Dan hoef je
niet met geld over straat. Tegenwoordig wordt er ook steeds meer
online besteld en dat bezorgen we
dan.
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Wil je meer informatie of wil
je je aanmelden, bel dan
0186-636100 of stuur een e-mail aan
clientservicebureau@cavent.nl
Als je je hebt aangemeld maken wij zo
snel mogelijk een afspraak om kennis
met elkaar te maken en kijken dan
samen naar de volgende vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
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wat kan je zelf
wat zijn je wensen
welke ondersteuning heb je nodig
kunnen wij bieden wat je nodig hebt
heb je nog iets extra’s nodig
welke locatie past het beste bij je
is onderzoek nodig
heb je al een indicatie en zo ja, welke
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cavent.nl
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