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De Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder 
van zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 
1.900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende 
vormen van zorg- en dienstverlening, die 
direct of indirect geboden wordt door 2.400 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze 
basis. Met in de eerste plaats aandacht voor 
persoonlijke wensen van onze cliënten. Wij 
werken vraaggericht en bieden begeleiding, 
ondersteuning en behandeling aan jong en 
oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot 
meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk 
beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd 
vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en 
deskundig.

Deze kernwaarden vormen de spil van onze 
manier van werken. We blijven dichtbij de 
mensen die onze zorg nodig hebben, in alle 
eenvoud en met deskundigheid. Zonder 
dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons 
werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers 
én medewerkers samen in zelforganiserende 
teams. STERK noemen we dat: Samen 
Toewerken naar Eigen Regie en Kracht.
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Dan is De Bokkensprong de plek voor jou! 

De BokkensprongWil jij

ontwikkelen

belevenbewegen

buiten dieren

werken



Visie
Wij bieden een combinatie van vraaggericht 
werken en de verzorging van dieren 
in een landelijke omgeving. Daardoor 
worden zelfstandigheid, eigenwaarde en 
zelfvertrouwen bij de cliënt ontwikkeld. Deze 
drie factoren zijn de basis voor zelfontplooiing. 
Door de cliënt te ondersteunen in zijn/haar 
zelfontplooiing ontdekt de cliënt zelf nieuwe 
eigenschappen en vaardigheden. 

Wij streven ernaar om de cliënt niet afhankelijk 
te maken van de begeleiders, maar dat de 
cliënt overtuigd raakt van zijn eigen kunnen.

Alle werkzaamheden en activiteiten die 
plaatsvinden op de boerderij, worden in overleg 
met de cliënt gedaan. Dit overleg vindt plaats  
in het begin van de ochtend en de middag.  
Op deze manier helpen de begeleiders de  
cliënt met het kiezen van werkzaamheden.

Uit het overleg komt naar voren wat er 
dat dagdeel gedaan moet worden en in 
samenspraak met de cliënt worden deze 
activiteiten verdeeld. Wil jij bewegen, buiten werken met dieren, 

beleven en ontwikkelen? Dan is De Bokkensprong 
de plek voor jou! 

De doelgroep en werkwijze  
in het kort
Instellingsboerderij De Bokkensprong 
biedt dagbesteding aan cliënten met een 
verschillende zorgvragen. Door in te spelen  
op de specifieke individuele vraag van de  
cliënt zijn wij instaat cliënten opvang te 
bieden die zowel een belevingsgerichte, 
arbeidsmatige en ontwikkelingsvraag  
hebben. 

Wat erg belangrijk is in onze werkwijze,  
dat de begeleiders niet de bepalende factor 
zijn. Zij zijn een ondersteunende factor.  
Dit houdt in dat de cliënt aangeeft wat  
hij/zij kan en dat de begeleider, voor zover  
dat in de mogelijkheden ligt, daar op 
inspringt.


