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10 jaar bestaat Bijzonder Gewoon, dit is een mooie mijlpaal.
In de afgelopen jaren is het ouderinitiatief uitgegroeid tot
een vrijwilligersorganisatie die er toe doet! Wij organiseren
al een decennium een groot aantal activiteiten voor kinderen
en jongeren met een verstandelijke beperking.

Het is belangrijk de ontwikkelingen van Bijzonder Gewoon te
borgen en verder vorm te geven. Hiervoor zijn mensen en
middelen nodig. Mensen en middelen die de optimale
ontwikkeling van kinderen waarmaken, ieder op een eigen
manier. SAMEN zijn we verantwoordelijk voor deze
ontwikkeling en investering; vrijwilligers, ondernemers,
onderwijs, zorg en gemeente.

Bijzonder Gewoon wil graag bijdragen aan een duurzame
gemeenschap waarin we elkaar ontmoeten, oog hebben voor
behoeften en talenten en samen een bijdrage willen leveren
aan de groei van kinderen, jongeren en volwassenen.
Daarvoor hebben we elkaar hard nodig!

Arine van Neutegem-voorzittter

19

Bijzonder Gewoon / Jaarplan 2018

S p e l e n
Bijzonder Gewoon Speelt organiseert activiteiten voor
kinderen vanaf 4 tot 12 jaar.
Kinderen met een verstandelijke beperking zijn afhankelijk
van hun omgeving in hun dagelijks functioneren. Ouders
vervullen een grote rol in het activeren van hun kinderen.
Vaak vinden ze weinig tot geen aansluiting met
buurtkinderen.
Een vaste structuur en een kleine groep is erg belangrijk
voor jonge kinderen. Daarom is het aanbod voor deze
doelgroep activiteiten met een hoog kwaliteitsniveau.
Activiteiten en lessen worden verzorgd door vakdocenten.
Onze beloftes:
- stimuleren van talenten op het gebied van bewegen
muzikaliteit en creativiteit
- aanleren en automatiseren van verschillende handelingen
- aanleren van sociale vaardigheden.
De activiteiten zijn gericht op spelenderwijs ontdekken
van talenten. Talenten met nadruk op bewegen,
muzikaliteit, creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Een
aantal activiteiten vinden wekelijks plaats zoals de
Stampertjes en de twee dansgroepen. Jaarlijkse
activiteiten zijn een familiedag en voetbalclinic FC Den
Bosch.
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CHILLEN
SAMEN

MET

LEEFTIJDSGENOTEN

Bijzonder Gewoon Ontmoet, organiseert activiteiten voor jongeren
vanaf 12 jaar tot en met 18 jaar. Zij zijn afhankelijk van hun omgeving
in hun vrijetijdsbesteding. Ouders vervullen een grote rol in het
activeren van hun kinderen. De schoolvrienden van deze jongeren
wonen meestal niet in de buurt. Afstand is veelal een beperking om
vriendschappen te onderhouden en te versterken.
Voor pubers met een beperking wordt het leven meer en meer
gecompliceerd. Ze kunnen er niet alleen op uit en ondanks dat hun
lichaam groeit naar volwassenheid blijven de andere capaciteiten, op
sociaal en emotioneel gebied, vaak achter. De behoefte is er wel maar
de mogelijkheden zijn er niet. Een veilige uitgaansgelegenheid,
goede seksuele voorlichting, sociale- en zelfredzaamheid ontbreken.
Door activiteiten aan te bieden op sociaal en sportief gebied
stimuleren we jongeren optimaal in hun (vrije tijd) ontwikkeling.
Onze beloftes:
- vergroten sociaal contact
- verleggen van grenzen
- opnieuw van nieuwe ervaringen
- ontmoetingspunt voor ouders om ervaringen te delen en netwerk te
vergroten.
De activiteiten zijn gericht op het ontdekken van talenten, elkaar
ontmoeten en lekker chillen. Activiteiten zijn gericht op sportiviteit,
creativiteit en persoonlijke ontwikkeling. Een aantal activiteiten
vinden wekelijks plaats. De andere activiteiten worden jaarlijks
georganiseerd.
Activiteiten zijn onder andere: disco, Dance diva’s, high tea, makeover, zwemmen, stoere mannendag en bowlen.
Meer info? www.stichtingbijzondergewoon.nl
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H et c r eë r en va n een w in -w in
situa tie is d e b elofte d ie w e
d oen b ij een b ijn a -b a a n .
O n d er d eel w or d en va n h et
tea m op b a sis va n je
k w a liteiten . D e p er soon lijk e
gr oei k r ijgt een flin k e
b oost!
Bijzonder Gewoon Werkt
helpt de jongere die een
bijbaantje zoekt. Na een
intake wordt het profiel
geplaatst op de website
waarna we actief op zoek
gaan naar een passende
plek voor een bijnabaantje,
Het daadwerkelijk opleiden
van de jongeren gebeurt op
de werkplek. De weg er
naar toe probeert de coach
zo makkelijk mogelijk te
maken. In gesprek met
ouders en bedrijf wordt er
gewerkt aan een win-win
situatie. Een werkgever
spreekt de jongere aan op
zijn vaardigheden. We zien
dat deze aanpak de
jongeren ontzettend
stimuleert. Meer weten?
www.bijnabaantjes.nl
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Bedrijfsbezoeken zijn een mooie
manier om er achter komen wat een
jongere leuk vindt. Bijzonder
Gewoon Leert draagt bij door te laten
zien wat de keuze mogelijkheden zijn
door een variatie aan te bieden aan
verschillende bedrijven. Naast
bedrijfsbezoeken worden er ook
trainingen georganiseerd. Door te
ervaren krijg je meer informatie
waarop je je beroepskeuze kan maken
of elimineren.
De vraag “Wat wil je later worden”
krijgt op deze manier een diepere
lading en hiermee ontdekt de jongere
waar hij/zij goed in is. Wat zijn de
specifieke talenten en waarmee kan je
waardevol zijn voor de omgeving?

Ja ik wil! Aan het werk net zoals
mijn leeftijdsgenootjes.
Is het een arbeidscontract of
een stage overeenkomst? Voor
bedrijven is de tussenvorm
van een bijna-baantje een
lastige.
Want wie is er
verantwoordelijk als er “iets”
gebeurt op de werkvloer. De
contracten voor de bijnabaners zijn op maat gemaakt
door Holla en Snijders. Wel zo
fijn, een gerust hart voor alle
partijen. Meer weten?
www.bijnabaantjes.nl
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Hoe vertel je een kind over
seksualiteit en intimiteit? Het is
voor iedere opvoeder een lastige
opgave. Maar wat nu als dat kind
extra kwetsbaar is omdat hij een
verstandelijke beperking heeft?
Lichamelijk volwassen wordt,
maar geestelijk in veel opzichten
nog een kind is? Hoe zorg je voor
een veilige omgeving waar open
en eerlijk met ze over seks wordt
gesproken op hun eigen niveau?
Dat zijn de uitdagingen waar de
Het Veilige Huis een antwoord
op probeert te vinden. Door
middel van samenwerking met
ouders en professionals is
er een aantrekkelijk aanbod op
het gebied van seksuele
voorlichting.
Op de website treffen ouders
en professionals tips en trics
om samen met de jongere in
gesprek te gaan. Door het
organiseren van thema avonden
en workshops wordt de kennis
en netwerk vergroot. En op de
website en in de bibliotheek
tref je nuttige informatie.
Meer weten?
www.hetveiligehuis.nl
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Bijzonder Gewoon in 2018? Wij houden van aanpakken en mede dankzij de
opgebouwde goodwill en en vrijwilligers doen wij veel met weinig!
Bijzonder Gewoon Speelt en
Ontmoet organiseert in 2018
minimaal 20 activiteiten. Het
aanbod bestaat uit sportieve
-,knutsel-, en kookactiviteiten.
We organiseren een
dartwedstrijd, voetbalclinic bij
FC Den Bosch, bowlen,
zwemmen, karaoke en een
discoavond. Ook de brusje en
ouders komen aan bod. Minimaal
2 keer per jaar is er een familie
activiteit. De subsidie aanvraag
voor Speelt en Ontmoet
bedraagt voor 2018 € 5.000,00.

Bijzonder Gewoon Leert en
Werkt belooft in 2018 om voor 15
jongeren een bijna-baantje te
realiseren. Zes bedrijfsbezoeken
af te leggen en drie trainingen te
organiseren. De subsidie
aanvraag voor de Bijzonder
Gewoon Leert en Werkt bedraagt
€ 5.000,00. Daarnaast worden er
Fondsen aangevraagd om de
begroting sluitend te
krijgen. Het Veilige Huis draait
op eigen kracht.
In de bijlage treft u de begroting
voor alle commissies
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SAMENSTERK

BESTUUR
Voorzitter:Arine van Neutegem,
Penningmeester: Henriette Hinfelaar
Secretaris: Vacature
Alg. bestuurslid: Mariska Brian en Wendy van der Donk
COMMISSIE SPEELT EN ONTMOET
Kwartiermaker: Mariska Brian
Commissieleden: Chantal Heinrichs, Sylvia Wolters,
Henriette Hinfelaar, Esther Adema, Heidi van den Oord
COMMISSIE LEERT EN WERKT
Kwartiermaker: Arine van Neutegem
Commissieleden: Daphne Jonkers-Metselaars, Wendy
van der Donk, Geert Bettinger, Helma Laanen, Soren
Bueters, Ellen Langenhuizen,Hans van den Broek
Ambassadeurs Bijna-baantjes: Saskia Hordijk en
Rianne Bieckman
COMMISSIE HET VEILIGE HUIS
Kwartiermaker: Miriam de Werd
Commissieleden: Jessie de Groot, Rieke Beekwilder,
Arine van Neutegem
Werkgroep: Miranda Goosens,Mona van der Sloot,
Dilana Schaafsma
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Stichting Bijzonder Gewoon

Postadres: Postbus 237 5240 AE Rosmalen
Bezoekadres : Novalis Industrieweg 9C, 5262 GJ Vught
E-mail : info@stichtingbijzondergewoon.nl
Twitter : @STBIJZGEW/@bijnabaantje/@veiligehuis
Facebook: bijzondergewoon/bijna baantjes van stichting bijzonder
gewoon/ het veilige huis
Rabobank : t.n.v. stichting bijzonder gewoon
NL22RABO0142626228
Kvk : 1721 69 26
Redactie : Arine van Neutegem
Fotografie : Ben Nienhuis

2016
bijzondere feitjes
Op 31-12-2016 waren er 235 leden
55% jongens en 40 % meisjes
15% is 6 t/m 11 jaar en 54 % 12 t/m 17 jaar

0% uitstaande contributies
aanmelden en betalen via website

63% van de deelnemers woont
's-Hertogenbosch en Rosmalen

33 activiteiten en 508 deelnemers
# alle commissie

