
Werklocaties
-  Leuvenumse bos, regio Harderwijk, Ermelo, Nunspeet.
-  Boswachterij Roggebotzand, regio Lelystad, Dronten, Kampen.

STAPPENPLAN

Contactgegevens
De Lopensaet 56, 8252 KK Dronten
06 5129 6273 / 06 1184 7569  -  info@buitenvitaal.nl  -  www.buitenvitaal.nl
facebook.com/BuitenVitaal  -  twitter.com/BuitenVitaal  -  instagram.com/irene_buitenvitaal

Is er behoefte aan herstelondersteunende zorg 
& maatschappelijke activering?



Cliënten met één of meer van de volgende 
problematieken kunnen gebruik maken van 
BuitenVitaal: persoonlijkheidsproblematiek, 

angsten, burnout, depressie, bipolaire 
stoornis, sociaal isolement, PTSS, ADHD, NAH, 
longziekten, herstellend behandeling kanker, 
geen blijvende beperkingen arm(en), rug of 

benen ofwel in staat zijn om te bewegen 
(met een prothese) in een buitenomgeving.

Is er behoefte aan herstelondersteunende zorg 
& maatschappelijke activering?

Is er behoefte aan groene re-integratie?Wil de cliënt graag iets gaan doen buitenshuis 
en/of buiten een in een zorgomgeving met een 

lerend aspect?

Is cliënt in staat tot zelfreflectie, wil ook 
zelf werken aan gedragsverandering via 
ervaren en doen, zelfstandig en samen 

met anderen?

Heeft de cliënt studie-ervaring 
regulier onderwijs en/of werkervaring op 
de reguliere arbeidsmarkt, middelbaar of 

hoger opgeleid?

Wil de cliënt graag tussen 0,5 - 2 jaar 
doorstromen naar (ander) regulier werk, 
vrijwilligerswerk of een studie volgen?

Is de werknemer een buitenmens en/of 
sportief en/of een praktische denker met een 
doenersmentaliteit met behoeften aan sociale 
contacten met gelijkgestemden, liever doen 

dan praten?

Kan de cliënt zelfstandig reizen met 
openbaar vervoer, fiets of auto?

Is dit tijdelijk (1 - 4 maanden) door medicatie 
of beperkte energiehuishouding?

Neem nú contact op 
met BuitenVitaal:
06 5129 6273
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