Algemene
informatie
Trajectum helpt mensen met een lichte verstandelijke beperking.
Mensen die het soms lastig vinden om zelf keuzes te maken.
Mensen die door anderen soms niet worden begrepen.
Misschien herken jij je daar wel in.

www.trajectum.nl
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Leren

Wat doet Trajectum?
Wij helpen onze cliënten bij wonen, werken, leren en vrije tijd.
Hier hebben wij veel ervaring mee. Daarom kunnen wij onze
cliënten de hulp bieden die zij nodig hebben.

Trajectum helpt mensen met een lichte
verstandelijke beperking bij:
•
wonen
•
werken
•
leren
•
vrije tijd

Van alle locaties hebben we een filmpje
gemaakt. Wil je het filmpje van jouw locatie
bekijken? Ga dan naar onze website
www.trajectum.nl.

Wonen

Werken bij Trajectum
Het is belangrijk dat je een vast dagritme hebt.
Dat geeft rust. Je weet immers precies wanneer
je wat gaat doen. Als je bij Trajectum woont,
kan je daar ook werken. Wij helpen je om te
kijken welk werk bij jou past.

Wonen bij Trajectum
Als Trajectum jou gaat helpen, word je cliënt bij
Trajectum. Soms betekent dat ook dat je bij
Trajectum gaat wonen.
Waar kan ik wonen?
Trajectum heeft meerdere locaties. Deze locaties
zitten in het noorden en oosten van Nederland.
Iedere locatie is anders. Het kan zijn dat je bij
Trajectum gaat wonen voor behandeling.
Dan krijg je therapieën en trainingen.
Jouw begeleider heeft samen met jou
gekeken welke locatie het beste bij jou past.
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Wat kan ik bij Trajectum leren?
Het kan ontzettend moeilijk zijn als je te maken
hebt met lastige situaties in je leven. Wij willen
jou leren hoe je met zaken om kunt gaan waar
je in het dagelijks leven tegenaan loopt. Omdat
iedereen anders is, kijken wij alleen naar wat jij
nodig hebt. Er zijn verschillende therapieën en
programma’s die bij jou passen.

Vrije tijd
Wat kan ik in mijn vrije tijd doen?
Natuurlijk is het heel belangrijk dat er genoeg tijd
overblijft voor ontspanning en leuke dingen doen.
Trajectum biedt verschillende activiteiten aan
zoals sporten of schilderen. Elke locatie heeft
andere activiteiten.

Meepraten?
Trajectum vindt het erg belangrijk dat je als cliënt
mee kunt meepraten. Daarom heeft Trajectum
verschillende cliëntenraden. Er wordt over heel
veel onderwerpen gepraat, zoals de huisregels,
verbouwingen en internet voor cliënten.
In deze map vind hier meer informatie over.
Waar kan ik met een klacht terecht?
Wij willen jou de beste zorg geven die jij nodig
hebt. Toch kan het zijn dat je ergens niet
tevreden over bent. Als het niet lukt om dit op
te lossen met je begeleider, kun je altijd naar een
cliëntvertrouwenspersoon. In deze map vind je
meer informatie over hoe je een klacht indient
en de cliëntvertrouwenspersonen.
Meer weten over onze cliënten?
Wat is hun persoonlijke verhaal, wat heeft hen
hier gebracht of hoe ervaren onze cliënten
Trajectum? Op onze website lees je hun verhalen.

Werken

Wat voor werk kan ik doen bij Trajectum?
Bij alle locaties van Trajectum zijn verschillende
werkmogelijkheden. Je kan bijvoorbeeld werken
in de groenvoorziening. Dan houd je je
voornamelijk bezig met tuinieren. Maar je kan ook
in de horeca werken en mensen bedienen in een
restaurant. Of je werkt in de wasserij. Dit is de
plek waar alle kleding wordt gewassen.
En er is ook een houtafdeling, waar meubels
en bloembakken worden gemaakt.
3

16-02-18 12:25

