
Dagactiviteiten  
Villa Voorschot
Een kleinschalig werkproject voor 

jong- volwassenen met autisme 

en een verstandelijke of andere beperking.

Achtergrond project 
Villa Voorschot is een ouderinitiatief voor jongvolwassenen met 
autisme en een verstandelijke beperking en/of nog een beperking.
Stichting Voorschot realiseert 16 woonplekken en 24 plekken voor 
dagbesteding. Er zijn dus ook dagbestedingsplekken beschikbaar 
voor mensen die niet bij Voorschot wonen.

Visie op dagactiviteit
Voor een aantal van bewoners van Villa Voorschot geeft het werken 
buitenshuis (te) veel prikkels. Werken rondom het huis op bekend 
en naburig terrein geeft hen rust en vertrouwen, ook omdat dit 
gebeurt met dezelfde begeleiders die hen ook bij het wonen 
ondersteunen.  
De dagactiviteiten die worden ontwikkeld zijn bedoeld om de 
bewoner te stimuleren om een zo’n gewoon mogelijk leven te 
leiden. Daarnaast is het de bedoeling dat zij ook daadwerkelijk 
zullen bijdragen aan de gemeenschap.

Scheiden werk en zorg 
Bij Villa Voorschot zijn wonen en zorg gescheiden, deze scheiding 
wordt ook bewust doorgevoerd op het gebied van werk- en 
dagactiviteiten. Hierdoor is er veel meer regie mogelijk voor ouders, 
cliënten en Stichting Voorschot, men is dus ook niet afhankelijk van 
een bepaalde zorgaanbieder wat de dagactivitieiten betreft.
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Behoefte aan dagactiviteiten
Stichting Voorschot doet momenteel onderzoek naar de behoefte 
aan dagactiviteiten in Voorschoten en omgeving. Hiermee wordt in 
kaart gebracht welke activiteiten er nodig zijn om ook van buiten 
Villa Voorschot dagbesteders te interesseren. We zijn daarom in 

overleg met de gemeente en 
verschillende zorgaanbieders die 
in Voorschoten en omgeving 
dagactiviteiten aanbieden, 
zoals Gemiva en Topaz 
(ouderenzorg). Een goede 
afstemming van het aanbod is in 
ieders belang. Kernpunten voor 
de dagbesteding in Villa 
Voorschot zijn en blijven de 
kleinschaligheid van het project 
en een grote toegankelijkheid 
voor omwonenden. 

Alle activiteiten gebeuren veilig en onder deskundige begeleiding 
in passende multifunctionele ruimtes. 

Doelgroep 
De bewoners van Villa Voorschot zijn de voornaamste doelgroep 
bij het aanbieden van dagactiviteiten. Daarnaast zal er plaats zijn 
voor deelnemers van buiten Villa Voorschot. In potentie is er in de 
dagbesteding plaats voor ongeveer 24 deelnemers. 
Er zal met ongeveer 10 tot 15 deelnemers gestart worden. 

Begeleiding
ASVZ zal de zorg en begeleiding verzorgen bij zowel het wonen als 
de dagactiviteiten. Er is voor zorgaanbieder ASVZ gekozen vanwege 
hun expertise met autisme en omdat zij actief zoeken naar 
mogelijkheden voor hun cliënten om een gewoon leven te leiden. 
Begeleiders uit de woonsituatie van de bewoners zullen 
meewerken. 

ASVZ heeft een methodiek ontwikkeld: Triple C (Client, Coaching en 
Triple C gaat ervan uit dat het gedrag van mensen samenhangt met 
de omstandigheden waarin zij leven. De begeleiding richt zich op 
het herstel van het gewone leven: wonen,werken en vrije tijd.
De dagbesteder heeft houvast aan de coach (begeleider) in 
combinatie met zinvolle activiteiten. De relatie staat centraal. 
Alles gebeurt samen, de cliënt doet misschien 10% en de begeleider 
de overige 90% maar samen behalen zij het doel: een succesvolle 
ervaring voor de dagbesteder.

Kansen
De budgetten voor vervoer van woonplek naar activiteitenlocatie 
zijn onlangs enorm beperkt. In reactie hierop is landelijk een 
beweging gaande om goede en passende dagactiviteiten zo dicht 
mogelijk bij de woonplek van de deelnemer te zoeken.
Stichting Voorschot sluit bij deze ontwikkeling goed aan door het 
ontwikkelen van dagactiviteiten op de locatie of in Voorschoten en 
directe omgeving. 
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Indien nodig zal op bescheiden schaal ook transport van en naar 
Villa Voorschot geregeld worden. Stichting Voorschot heeft de 
beschikking over een busje voor gezamenlijke groepsactiviteiten. 
Deze bus zal ook voor dagactiviteiten ingezet kunnen worden.

Contacten en samenwerking in Voorschoten
Stichting Voorschot wil buurtbewoners en anderen interesseren 
mee te helpen bij de ontplooiing of begeleiding van de creatieve 
activiteiten. Te denken valt aan schilderlessen, boetseren of 
beeldhouwen. Ook gezelschapsspellen kunnen worden gedaan. 

Om bekendheid te geven aan deze activiteiten en mogelijkheden 
zullen flyers uitgedeeld worden, in huis-aan-huisblaadjes worden 
geadverteerd en zullen mensen worden uitgenodigd om een kijkje 
te komen nemen. 
Daarnaast neemt Stichting Voorschot deel aan de Vrijwilligersmarkt 
die jaarlijks in Voorschoten wordt gehouden, om mensen 
enthousiast te maken voor Stichting Voorschot. 

Stichting Voorschot vindt het belangrijk samen te werken met 
zorgaanbieders. Dagbesteders kunnen worden uitgewisseld via 
onderaannemerschap. Ook wordt samenwerking en aansluiting 
gezocht met plaatselijke bedrijven, gemeente en overige 
(semi)-publieke organisaties. 
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Activiteiten aanbod
Dagactiviteiten zijn het meest succesvol als de bewoners en 
deelnemers zelf betrokken zijn bij de totstandkoming daarvan. 
Dagactiviteiten worden niet voor deelnemers bepaald, maar door 
de deelnemers zelf.

De ruimtes voor dagactiviteiten zijn multifunctioneel van opzet, 
zodat zij aangepast kunnen worden aan eventueel veranderende 
vraag naar activiteiten.
Stichting Voorschot wil ook activiteiten organiseren die bij een 
gewoon leven horen, zoals meerijden in het Voorschotbusje en 
boodschappen doen. Stichting Voorschot biedt ook sportieve 
activiteiten aan, zoals wandelen, fietsen en zwemmen en tevens 
activiteiten die gericht zijn op rust en beleving, waaronder 
muziekbeleving en beleven in de kas.

De ontwikkeling van activiteiten gaat na de opstart verder, de 
deelnemers ontwikkelen zich, de vraag kan zich wijzigen of 
uitbreiden. Er zal voortdurend onderzocht worden hoe de 
deelnemers op een zo zinvol mogelijke wijze hun werkdag actief 
door kunnen brengen en hoe deze maximaal te laten aansluiten bij 
hun leefomgeving en de activiteiten van andere zorgaanbieders.
Stichting Voorschot heeft, na een eerste inventaris onder de 
aanstaande bewoners van Villa Voorschot, het voornemen de 
onderstaande activiteiten te gaan bieden:

• Keuken, winkeltje, tuin, theeschenkerij met  
 ontmoetingspunt 

• Servicepunt voor omwonenden

• Groen- en tuinonderhoudactiviteiten 

• Kleine technische onderhoudsactiviteiten

• Computer- en creatieve activiteiten
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Keuken, winkeltje, theeschenkerij, tuin
Voorschot heeft de ambitie om (biologische) versproducten zoals 
geperste sappen maar ook cake, en mogelijk confituren te 
produceren en te verkopen. Voorschot wil hierbij ook graag 
samenwerken met andere dagcentra of bedrijven en organisaties 
zodat er een breder scala aan producten aangeboden kan worden. 
Daarnaast zullen er uit de ‘Crea’ activitieit producten (kaarsen, 
kandelaars, fotolijstjes en ander klein nijverheidswerk) komen die 
eveneens verkocht kunnen worden. Hiervoor realiseert Villa 
Voorschot een keuken en winkeltje. Bij deze ruimten is ook de 
mogelijkheid om thee of iets anders te drinken, aanpandig is een 
terrasje met zitjes en parasols. De theeschenkerij kan ook 
functioneren als  een ontmoetingsplek voor buurtgenoten. 
Villa Voorschot heeft een royale tuin met een moestuin en planten-
kas. 

Servicepunt omwonenden 
Stichting Voorschot zal ook een boodschappendienst verzorgen, 
dagbesteders zullen samen met begeleiders voor o.a. de 
omwonenden (senioren) boodschappen kunnen doen.
De bus van Stichting Voorschot kan hiervoor gebruikt worden. 
Een andere mogelijke functie van het winkeltje is een afgiftepunt 
voor post en/of pakketten voor Post NL, TNT-Post, Kiala.nl.
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Groen- en tuinonderhoudsactiviteiten
Voorschot wil een breed scala aan groen activiteiten 
aanbieden. Van fijn werk, zoals het opkweken van planten 
en het inrichten en bewerken van de moestuin, tot en met 
grover werk, zoals snoei- en  opruimwerkzaamheden. 
Hiertoe is een tuin met kas en moestuin in het plan 
opgenomen. 
Een producent van kweekplanten heeft zijn 
expertise beschikbaar gesteld en zal ook de 
nodige zaden gaan leveren. 
Het is de bedoeling de kas ook geschikt 
te maken voor ‘beleving’ ten bate van de 
bewoners die hiervoor interesse hebben. 
Stichting Voorschot denkt momenteel na 
over het houden van kippen en konijnen.
Met de kas en moestuin kunnen we al 
direct bij Villa Voorschot groenactiviteiten 
aanbieden. Iets verder van huis, in de wijk 
en in de sportvelden vlakbij, kan onder-
houd zoals schoonhouden van het terrein 
en snoeien van de struiken, worden aange-
boden. Ook kan er klein tuinonderhoud worden verricht 
in de tuinen van bewoners in de wijk. 

Werkplaats voor kleine 
technische activiteiten 
Op de begane grond zal een werkplaats worden gerealiseerd 
voor licht technische werkzaamheden en andere hand-
nijverheid. Hieronder bescheiden houtbewerkingen zoals het 
draaien van kandelaars in een draaibank en het vervaardigen 
van kleine houten objecten. In de werkplaats kunnen 
eenvoudige reparaties uitgevoerd worden aan bijvoorbeeld 
rollators, rolstoelen en eenvoudige huishoudelijke apparaten.
Stichting Voorschot onderzoekt momenteel of er nog 
eenvoudige (verkoopbare) producten zijn die gefabriceerd 
of geassembleerd kunnen worden in de werkplaats. 
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Computer- en creatieve activiteiten 
De eerste etage heeft twee multifunctionele ruimtes. 
Eén daarvan zal als kantine voor de dagbesteders en 
begeleiders van de dagactiviteiten worden gebruikt en 
tevens als computerruimte. Hier kan ook ICT-kennis 
uitgewisseld worden met buurtbewoners. 
De tweede ruimte is de creatieve ruimte. Hier zullen 
bijvoorbeeld de producten uit de werkplaats geassembleerd, 
bewerkt en geschilderd kunnen worden tot verkoopbare 
producten zoals kandelaars, fotolijstjes, boekensteunen etc.
Voor de creatieve activiteiten is het belangrijk het aanbod af 
te stemmen met andere initiatieven en locale zorgaanbieders 
zoals bijvoorbeeld Gemiva en Philadelphia. Een overmatig 
aanbod aan bijvoorbeeld eigengemaakte kaarsen moet 
worden vermeden. Eén van de twee ruimtes zal ingericht 
worden met computers.

Contactpersoon 1: 
Pauline Hillen
Brucknerlaan 1
2253 CS Voorschoten
Tel 071 5618215 
Mob: 06 52035044
Email:  pma.hillen@ziggo.nl                                        
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Contactpersoon 2:
Floor van de Loo 
Resedastraat 30 
2351 PN Leiderdorp 
Tel: 071-5895714 
Mob: 06 22563887 
Email: floorvandeloo@casema.nl
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