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Op vrijdag 19 mei jl. heeft de jaarlijkse voorjaarsmarkt weer plaatsgevonden en we
kunnen wederom spreken van een groot succes. Onze jongeren hebben het
afgelopen jaar enorm hun best gedaan met het maken van verschillende producten
die te zien waren op de voorjaarsmarkt. De aanwezigen konden onder het genot
van een hapje en een drankje een praatje maken en zien wat er zoal gemaakt is.
Na een paar weken van rust zijn de eerste ideeën voor de kerstmarkt al weer in de
maak.
Nieuwsflits.
Zoals jullie weten blijft Loods360 zich steeds weer verder ontwikkelen en dat is ook
de afgelopen periode ook weer het geval.
Sinds enkele weken hebben wij in de Loods een confectie-atelier geopend waar
jongeren onder begeleiding kennis kunnen maken met alles op het gebied van
confectie. Te denken valt aan het maken, herstellen en zelf ontwerpen van kleding,
tassen, kussens, knuffels etc. De jongeren kunnen onder deskundige leiding leren
omgaan met een naaimachine, maar ook met draad en naald.

Even voorstellen.
Ik ben Sam Jebbink, en sinds juni ben ik op de vrijdag te vinden in Loods 360 om
het team creatief te versterken. Samen met de jongeren krijgt het confectie-atelier
steeds meer vorm. Het is prachtig om te zien hoe een stuk stof met je juiste
aandacht langzaam veranderd in iets heel bijzonders. Wij zijn gestart met project
“Stan”. Stan is meer dan een knuffel, Stan is alles wat je wil dat hij is, Stan is eigen,
een uitdaging, samenwerking, heel persoonlijk of juist niet. Je kunt heel veel met
Stan, je kunt van hem houden, of niet. En zo is er nog van alles te ontdekken in het
confectie-atelier. Wij houden jullie op de hoogte van de ontwikkeling van Stan, want
samen maken wij een Stan (d) punt.
Naast het confectie-atelier op vrijdag ben ik ook werkzaam als psycholoog waar ik
volwassenen begeleiden in hun verandertraject. Ik heb me gespecialiseerd in
emotionele balans, want het is belangrijk hoe jij je voelt.

Beroepenoriëntatie
Beroepenoriëntatie is een aanbod waarbij in 4 blokken van 10 weken gekeken
en onderzocht wordt welke richting de klant op wil en kan qua interesse in
opleiding/werk en/of dagbesteding.
We gaan proberen inzicht te krijgen in eigen kunnen en mogelijkheden. Daarnaast
zullen we gaan onderzoeken welke stage/leerwerkplek passend is bij de interesses
en vaardigheden.
Binnen de ontwikkelgerichte arbeidstraining wordt gekeken welke vaardigheden
iemand heeft en waar zijn ontwikkelmogelijkheden liggen. Dit om uiteindelijk zo
zelfstandig mogelijk te kunnen gaan functioneren.
De verschillende randvoorwaarden zijn nodig om inzichtelijk te krijgen hoe iemand
zich kan ontwikkelen op meerdere deelgebieden. Wanneer er teveel
randvoorwaarden nodig zijn zal iemand minder zelfstandig kunnen werken en zal
er een afhankelijkheid ontstaan om te kunnen functioneren.
De randvoorwaarden zullen duidelijk worden na een gerichte observatie in de
Arbeidstraining. Samen met de klant zullen we een vaardighedenlijst invullen en
van daaruit een eigen “gebruiksaanwijzing” maken. Deze gebruiksaanwijzing is een
richtlijn om in een vervolgtraject goed te kunnen starten. Daarin zullen ook de
belastbaarheid en de leerbaarheid worden beschreven.

Ervaringen Marit.
Zoals veel mensen met autisme, ben ik ook uitgevallen op school en heb
verschillende pogingen gedaan een opleiding te volgen. Telkens was ik weer
teleurgesteld in mezelf en dacht dat andere mensen vast beter hun best deden.
Ook heb ik hulp gezocht. Echter sloot deze nooit aan bij mijn behoeften, omdat er
geen expertise in autisme was. Bij een re-integratie/sociaal-activeringsproject traject
wat ik destijds beliep, heeft de toenmalige begeleider gevraagd of er iemand van
Loods 360 bij het gesprek mocht zijn. Ik wist toen nog niet van het bestaan af. Het
was een verademing, deze mevrouw wist precies hoe ik in elkaar zat en waar ik op
vastliep. Ik ben toen gauw overgestapt naar Loods 360.
Het bleek dat er veel meer mensen waren die in ongeveer de zelfde situatie zaten
als ik. En dat dit stuk voor stuk hard werkende mensen die graag willen en niet snel
opgeven. Voor dit soort mensen met een gemiddelde tot hoge intelligentie is
eigenlijk geen plek, behalve dan in Loods 360. Doordat hier begrip is voor de dingen
die je moeilijk vind, kun je ze juist in alle veiligheid oefenen! Je kunt je via creativiteit
en sport ontwikkelen, maar er is ook plaats voor andere dingen zoals studie. En het
voorbereiden van activiteiten buiten de loods.
Als ervaringsdeskundige op het gebied van hulpverlening, moet ik zeggen dat de
kwaliteit zeer hoog is. Dit komt vooral doordat er vanuit het hart gewerkt wordt, men
veel ervaring heeft en je als cliënt op de eerste plaats komt.

