
Vrij in dagbesteding en werk

Voorbeeld 1



Genoeg van de kou, 
een andere baan
Tim werkt al sinds hij van school komt in de tuingroep van 
zorgorganisatie PRAS. Dat beviel hem altijd goed. Maar nu is 
er in zijn woonplaats een nieuw kopieercentrum geopend. 
Tim wil liever daar aan de slag. Hij heeft genoeg van het 
buiten werken, in regen en wind.  
Samen met zijn begeleider heeft hij uitgezocht wat je moet 
doen om aangenomen te worden in het kopieercentrum. Het 
antwoord is: Tim mag daar niet werken, want het kopieer-
centrum is van een andere zorgorganisatie.



Vrij om te bellen / internetten

Voorbeeld 2



Internet is gevaarlijk
De nieuwe cursusgids is er! Fatima en Eline hebben 
een leuke cursus uitgezocht: internetbankieren. 
Daar willen ze wel meer over leren. 
De begeleiding bespreekt het met hun ouders. Ze 
vinden het geen goed idee: er zijn zoveel gevaren 
op internet! De meisjes kunnen beter een andere 
cursus doen. Engels bijvoorbeeld, of koken.



Vrij om te bewegen

Voorbeeld 3



Zin in 
erwtensoep
 
Het is de eerste koude dag van 
het jaar. Wat zou het lekker zijn 
om nu erwtensoep te eten! Maar 
helaas, dat kan niet. Het week-
menu staat vast. 
De boodschappen zijn al bezorgd.
Spontaan iets anders eten is niet 
mogelijk.

Met de bus
Marco wil graag oefenen om met 
openbaar vervoer te reizen. Dan 
kan hij zelf met de bus de stad in. 
Of met de trein naar zijn zus in 
Groningen. Hij vraagt het aan zijn 
begeleider. Zijn begeleider zegt: 
begin daar maar niet aan. Er is 
een prima taxi voor mensen met
een beperking. 
Dat is goedkoop, veilig en je zit 
altijd droog.



Vrij leven in een groep

Voorbeeld 4



Nieuwe huisgenoten
Jaren geleden verhuisden Lex, Chrissy, Sophie en 
Wessel vanuit een tehuis naar een nieuwe woning. Ze 
werden al gauw dikke maatjes. Toen kwam de dag dat 
Lex en Sophie gingen samenwonen. Niet snel daarna 
vertrok Wessel ook. Chrissy bleef als enige achter. Zij 
kreeg nieuwe huisgenoten, alleen: dat klikte veel  
minder. Chrissy wordt vaak door hen gepest. De  
zorgorganisatie zegt dat zij beter kan verhuizen. Maar 
dan moet zij weg uit haar huis en uit de buurt waar zij 
zich thuis voelt. En zij woonde hier toch eerst?
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