Integratie
in de samenleving en als voorbereidende opstap naar werk
Integrale aanpak van zorg,
samenleving en Werk

Dagcentrum Activerend

Pi-groep is een maatschappelijke organisatie voor de geestelijke
gezondheid en integratie voor kinderen, jeugd en

Op een Dagcentrum Activerend ontwikkelt de cliënt zich in een
veilige, beschutte omgeving onder deskundige begeleiding.
We bieden creativiteit, structuur en sociale- en praktische

(jong)volwassenen. Pi-groep streeft naar weerbare, actieve en

vaardigheden. Dat doen we onder andere met behulp van

gezonde generaties die in eigen onderhoud kunnen voorzien.

workshops zoals budgettraining en sociale vaardigheidstraining.

Het bevorderen van eigenwaarde, eigen verantwoordelijkheid

Tevens beschikt een Dagcentrum Activerend over een

en welbevinden staan bij ons centraal. We zijn ervan overtuigd
dat de integrale aanpak van zorg, samenleving en werk leidt tot

inloopvoorziening in het kader van (terugval)preventie.
De activiteiten op het Dagcentrum Activerend sluiten aan op het

duurzaam herstel, bestendige groei en ontplooiing.

Behandel- en/of Begeleidingsplan en worden deskundig begeleid

Integratie

door de activiteitenbegeleiders van het Dagcentrum Activerend.

Pi-groep werkt met (HBO Zorg-opgeleide) integratiecoaches die

Dagcentrum Arbeidsmatig

in afstemming met de cliënt doelen afspreken op het gebied van
o.a. scholing of dagbesteding. Cliënten leggen doelen gericht

Ter ondersteuning van sociale activering heeft Pi-groep, naast

op herstel (Behandelplan), integratie (Integratieplan) en werk

een Dagcentrum Activerend voor de zorg, ook een Dagcentrum

(Werkplan) vast in een overkoepelend Masterplan.

Arbeidsmatig gericht op de voorbereiding naar (deels) betaald

We stimuleren cliënten hun gegeven talenten te benutten en

werk binnen een Werk(ervarings)centrum.

verder te ontwikkelen binnen verschillende levensgebieden. Ter
ondersteuning van sociale activering heeft Pi-groep diverse eigen
centra, waaronder een Dagcentrum Activerend, een Dagcentrum
Arbeidsmatig en eigen Werk(ervarings)centra. Daarnaast

We stellen doelen vast op het gebied van persoonlijke groei en
werknemersvaardigheden op basis van diverse competenties.
Deze doelen zijn afgeleid van en sluiten aan op de behandel- en/
of begeleidingsdoelen.

heeft Pi-groep een Opleidingscentrum en een Jobcenter, in
samenwerking met Quality Coaching. Deze worden gebruikt voor

In het Dagcentrum Arbeidsmatig ontvangen de cliënten o.a.

o.a. jobcoaching en jobhunting.

dagritme dat hen leert om te gaan met het werkritme.

zorg | samenleving | werk

Werk(ervarings)centra

Opleidingscentrum

Op een Werk(ervarings)centrum streven we, met de cliënt en
een team van werkleiders, naar (deels) betaald werk bij een
echte werkgever middels een werkervaringsplek. Binnen het
Werk(ervarings)centrum verrichten we in opdracht van diverse
commerciële bedrijven productiewerk.

Binnen een Opleidingscentrum testen we cliënten op hun
kwaliteiten en ambities. Daarnaast krijgen zij training en scholing,
indien nodig naast het reguliere onderwijs. De integratiecoaches
werken samen met zorgcoaches en jobcoaches aan persoonlijke
ontwikkeling en vaardigheden van de cliënt. Hierbij gebruiken we
competenties op het gebied van werkhouding, waaronder inzet,
zelfvertrouwen en communicatie. Taakgerichtheid, samenwerking
en zelfstandigheid zijn onderdelen van werkaanpak. Het
uitgangspunt bij ambities is het benutten van gegeven talent.
Het doel hierbij is de voorbereiding naar (deels) betaald werk.

De werkervaringsplek kan zowel binnen Pi-groep als bij één van
onze samenwerkingspartners plaatsvinden. Om dit te realiseren
stellen we individuele doelen vast in een Integratieplan, als
opstap naar het Werkplan. Gaandeweg dit proces bekijkt de
integratiecoach de voortgang van de cliënten in het gecreëerde
werkveld.
De cliënt werkt vanuit een stappenplan van eigenwaarde naar
loonwaarde. Dit stappenplan bestaat uit drie fasen:
• Fase 1: Toezicht. De cliënt ontvangt meer werkbegeleiding
dan dat hij/zij productie levert.
• Fase 2: Evenwicht. De cliënt ontvangt evenveel
werkbegeleiding als dat hij/zij productie levert.

Jobcenter
Quality Coaching, een samenwerkingspartner van Pi-groep,
beschikt over een volledig ingericht Jobcenter. Cliënten maken
gebruik van verschillende faciliteiten en er worden trainingen
gegeven zoals:
• Het maken van een professioneel curriculum vitae en een
profielschets.

• Fase 3: (Loon)waarde. De cliënt levert minimaal 30%
productie en ontvangt loon(waarde).

• Assessments en beroepskeuzetesten.

Hiermee ervaart de cliënt de buitenwereld binnen een veilige
omgeving, onder deskundige werkbegeleiding.
In de laatste fase wordt door samenwerkingspartner Quality
Coaching een Werkplan opgesteld.
Na plaatsing bij een externe, echte werkgever ontvangen cliënt
en werkgever, zoveel als nodig, maar zo weinig als mogelijk,
ondersteuning door zorg- en werkdeskundigen.

• Het zoeken van vacatures en gebruik van social media.
• Sollicitatiebegeleiding met o.a. de onderdelen leren jezelf te
presenteren, rollenspellen en gesprekstechnieken.
Een jobhunter maakt deel uit van het Jobcenter. Deze schakelen
we in voor het vinden van geschikte werkplekken en vacatures.
De jobcoach begeleidt bij bemiddeling naar werk.

I www.pi-groep.eu

I www.pi-groep.eu
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