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Welkom bij Maasveld
Wonen en werken, actief meedoen aan de samenleving,
afspreken met familie en vrienden, jezelf ontplooien. Het zijn
belangrijke waarden in een mensenleven. We maken daarin graag onze
eigen keuzes. De meeste mensen doen dat zelfstandig, anderen hebben een
steuntje in de rug nodig. Maasveld is er voor die anderen. Voor mensen met
een verstandelijke beperking.
Het steuntje in de rug is bij Maasveld net zo gevarieerd als de vragen en
wensen van onze cliënten. De een heeft behoefte aan volledige zorg en
ondersteuning, de ander wil graag zelfstandig wonen en krijgt daarbij
onze hulp. Of het nou gaat om wonen,werken of vrije tijd, onze
cliënt staat altijd centraal. Zijn mogelijkheden, wensen en
behoeftes zijn de basis van waaruit wij werken.
Iedere mens is anders en iedere mens wil op zijn
eigen manier invulling aan het leven geven. Bij
Maasveld maken we dat mogelijk. Ons motto
is ‘mensen met een verstandelijke beperking in staat stellen het leven te leiden
waar ze voor kiezen’. Daar zetten
wij ons dagelijks voor in!
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Wonen met
de juiste zorg
Aanbod

waarin de wensen, behoeften en mogelijkheden

Zorg en wonen hebben alles met elkaar te

van de cliënt centraal staan. Dit zorgplan is de lei-

maken. Bij Maasveld stemmen we de woonvorm

draad voor het verblijf van de cliënt op Maasveld.

af op de mogelijkheden, vragen en behoeften van
onze cliënten. Ons aanbod is divers: van volledige

Werken met specialisten

verpleging en verzorging tot en met gespeci-

De zorg is bij Maasveld in handen van een

aliseerde thuiszorg. Voor cliënten die zelfstan-

deskundig team van gedragswetenschappers en

dig wonen of dat graag willen, heeft Maasveld

van een arts die gespecialiseerd is in de zorg en

professionele ondersteuning. En ouders of verzor-

behandeling van mensen met een verstandelijke

gers die liever thuis voor een verstandelijk gehan-

beperking. Daarnaast beschikt Maasveld over

dicapt gezinslid zorgen, kunnen een beroep op

een uitgebreid pakket paramedische zorg. Zo is

onze thuiszorg doen.

er een eigen afdeling fysiotherapie, logopedie,
ergotherapie en kunnen cliënten een beroep
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Iedereen een zorgplan

doen op een diëtiste en pedicure. Voor tandheel-

Zorg betekent bij Maasveld zorg op maat. Sa-

kundige zorg kunnen onze cliënten terecht bij een

men met onze cliënten en hun ouders of wettelijk

eigen tandarts en mondhygiëniste. Verder zijn er

vertegenwoordigers kijken we welke zorg en on-

verschillende medisch specialisten die Maasveld

dersteuning nodig zijn. We stellen een zorgplan op,

regelmatig bezoeken.
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Werken met plezier

Betaald & Onbetaald werk

voor deze mensen dagbesteding buiten hun

Werk is belangrijk. Werk betekent mee kunnen

woonomgeving belangrijk. Dat kan door middel

doen aan de samenleving, erbij horen, gezien

van bezigheidsactivering: gevarieerde activitei-

worden. Maar het betekent ook: sociale contac-

ten die aansluiten bij hun mogelijkheden, vaar-

ten, ritme en regelmaat, afwisseling in het leven

digheden en interesses. Het accent ligt daarbij op

van alledag. Maasveld stimuleert en ondersteunt

zinvol bezig zijn, liefst zo zelfstandig mogelijk. De

cliënten werk of dagbesteding te vinden buiten

medewerkers van Maasveld die met deze cliënten

de eigen woning. Samen kijken we naar werk dat

werken, zijn hier speciaal voor geschoold.

zinvol is, betekenis heeft voor de cliënt en past bij
zijn interesses en vaardigheden. De mogelijkheden zijn groot. Zo is er betaald werk in het reguliere
bedrijfsleven en onbetaald werk. Verschillende
cliënten werken bij Maasveld zelf. Bijvoorbeeld in
de eigen bakkerij, op de boerderij of weverij of bij
de kopieer- en postdienst.

Bezig zijn
Soms is een handicap zo ernstig dat zelfstandig
werken niet of nauwelijks mogelijk is. Toch is ook
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Genieten van
vrije tijd
Sporten, zingen en veel meer…

en lezen. En voor wie dat wil, is er Engelse les. Het

Bij werken hoort natuurlijk vrije tijd. Er is bij Maas-

Leercentrum biedt veel mogelijkheden op maat

veld van alles te doen. Zingen in het zangkoor

en ook hier geldt: iedere cliënt leert dat wat bij

of lekker sportief bezig zijn in de badminton-,

hem past, in zijn eigen tempo en op zijn eigen

wandel- of judoclub. Ook zwemmen behoort tot

niveau! Samen met een vaardigheidstrainer van

de mogelijkheden én aquajoggen. Voor cliënten

het Leercentrum maakt de cliënt een keuze. De

die graag iets creatiefs doen, is er een muziek- of

resultaten zijn vaak verbluffend. De cursisten zijn

schilderclub. Gezellig een avondje uit kan in het

trots, worden zelfstandiger, zelfverzekerder én

woensdagavondcafé en voor wie er overdag

vragen bovendien naar weer nieuwe cursussen!

even uit wil, is er de soos.

Leuke cursussen
Daarnaast heeft Maasveld een Leercentrum waar
cliënten allerlei soorten cursussen kunnen volgen.
Bijvoorbeeld omgaan met de computer, het aanleren van sociale, huishoudelijke of maatschappelijke vaardigheden, lichamelijke verzorging, maar
ook schoolse vaardigheden, zoals leren rekenen
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De juiste zorg en aandacht
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En verder

Cliëntenraad

Ouder- en Familie Vereniging

Medezeggenschap is belangrijk bij Maasveld.

Maasveld heeft een actieve Ouder- en Familie-

Medewerkers worden vertegenwoordigd in de on-

vereniging. Zij behartigt enerzijds de belangen

dernemingsraad en cliënten in de cliëntenraad.

van de cliënten en anderzijds die van de ouders

Samen zorgen zij ervoor dat de kwaliteit van onze

en wettelijk vertegenwoordigers. De Ouder- en

zorg en diensten goed blijft en zonodig verbetert.

Familievereniging

voert

regelmatig

onderling

overleg, houdt de nieuwste ontwikkelingen in
De cliëntenraad is een formele en wettelijke

de zorg in de gaten, adviseert gevraagd en

gesprekspartner van de directie en bestaat uit

ongevraagd de directie van Maasveld en schuift

twee deelraden: de bewonersraad en de raad

regelmatig aan bij vergaderingen van bijvoor-

voor verwanten. Zowel de inbreng van cliënten

beeld het Zorgkantoor, het Regionaal Platform

als van verwanten is dus van belang bij beslis-

Maastricht en Heuvelland en het Samenwerkings-

singen die binnen Maasveld worden genomen.

verband Ouderverenigingen in Limburg. Boven-

Beide deelraden hebben dezelfde bevoegdheid.

dien zitten twee leden van de vereniging in de

Ze hebben inspraak in het beleid en behartigen

cliëntenraad van Maasveld en is er twee keer per

de belangen van de cliënten. Echter, bij een

jaar overleg met de directie.

verschil van mening tussen de beide deelraden, is
de stem van de bewonersraad doorslaggevend.
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Maasveld
Bezoekadres
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht
Wilt u meer weten?
Voor algemene vragen kunt u gebruik maken
van onderstaande contactgegevens:
T (043) 35 68 700
F (043) 35 68 701
info@maasveld.koraalgroep.nl
Ouder- en Familie Vereniging
www.ofvmaasveld.nl

Maasveld maakt deel uit van Koraal Groep:
tien werkstichtingen voor gehandicaptenzorg,

Teksten

jeugdzorg, onderwijs, arbeidsintegratie en de

Maasveld, Maastricht

opvang van zwerfjongeren. Hierdoor kan

Concept en Realisatie

Maasveld altijd die zorg bieden die past bij

Cragt Communicatie & Creatie, Boxtel

de wensen en behoeften van onze cliënten.
www.koraalgroep.nl

14

Colofon

Fotografie
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Maasveld
Maasvelderweg 1
6229 XT Maastricht
T (043) 35 68 700
F (043) 35 68 701
info@maasveld.koraalgroep.nl
www.koraalgroep.nl
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