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“Dankzij de begeleiding van
Boogh doe ik weer mee.”

Begeleiding naar Vrijwilligerswerk
Begeleiding voor mensen met hersenletsel,
een lichamelijke beperking of chronische ziekte
begeleiden
behandelen
trainen
re-integreren

Boogh
Boogh is de specialist op het gebied van begeleiding, behandelen,
trainen en re-integreren van mensen met hersenletsel, een lichamelijke
beperking of chronische ziekte in Midden- Nederland.
Mensen met hersenletsel zijn vaak onzichtbaar in
onze samenleving. Toch worden in Nederland
naar schatting 130.000 mensen getroffen door
hersenletsel als gevolg van een herseninfarct,
ongeluk, tumor, hartstilstand, hersenbloeding of
operatie. Vaak is het na revalidatie moeilijk om
weer aan het werk te gaan. Sommige mensen
hebben daardoor minder mogelijkheden om
zich naar eigen vermogen te ontplooien.

voert hierbij de regie uitgaande van zijn of haar
interesses en mogelijkheden.

“Als betaald werk niet meer tot je mogelijkheden
behoort, biedt vrijwilligerswerk uitkomst. Mede
dankzij de begeleiding van Boogh ben ik
werkzaam als klassenassistent en doe ik weer
mee in de samenleving. Het voelt goed als
kleuters mij op straat herkennen en enthousiast
reageren, ‘Kijk, dat is mijn juf Marleen!’. Ik ben blij
dat ik op een zinvolle en gewaardeerde manier
bezig ben. Ik bén weer iemand in deze wereld.”

Boogh biedt ‘Begeleiding naar Vrijwilligerswerk’ volgens de ‘Supported Employment’
methodiek. De op maat gesneden methodiek is uitermate geschikt om mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt op een
gestructureerde wijze te ondersteunen bij
het vinden en behouden van vrijwilligerswerk. Niet de beperkingen maar de
mogelijkheden staan hierbij voorop. Door
middel van coaching- en ondersteuningsmogelijkheden leert de cliënt zijn of haar
kwaliteiten verder te ontwikkelen. De cliënt
verkrijgt hierdoor zelfkennis en inzicht in
eigen handelen. Boogh ondersteunt de
cliënt het gehele bemiddelingsproces en
biedt daarbij plaatsingsondersteuning. Na
plaatsing wordt met regelmaat de voortgang besproken met zowel de cliënt als
werkgever.

– Marleen over haar ervaring met Boogh Begeleiding
naar Vrijwilligerswerk.

Door vrijwilligerswerk kunnen mensen weer
meedoen aan het maatschappelijke en sociale
leven. Want werk hoeft niet betaald te worden
om van onschatbare waarde te zijn. Boogh helpt
mensen met hersenletsel of een lichamelijke
beperking naar vrijwilligerswerk door middel van
de ‘Supported Employment’ methode. De cliënt

Waar kunt u ons vinden?
Boogh ‘Begeleiding naar Vrijwilligerswerk’
wordt georganiseerd in alle Boogh vestigingen.
Kijk voor meer informatie op www.boogh.nl

Wat is ‘Supported Employmend’?

Boogh
Telefoon: 085 – 40 14 795
Website: www.boogh.nl
E-mail: info@boogh.nl

begeleiden

behandelen

trainen

re-integreren

