Inloophuis Koudekerk en omgeving
Missie en visie
Missie
Het Inloophuis Koudekerk e.o. beoogt een informatie-, advies- en ontmoetingsplek
voor ouderen, mensen met beginnende dementie, mantelzorgers en hun familie en
vrienden te zijn.
Het inloophuis is laagdrempelig en is op die manier een specifieke voorziening
helemaal vooraan in de keten van zorg, voordat dagopvang of andere zorg
nodig/mogelijk is.
Daarmee levert het inloophuis als burgerinitiatief een bijdrage aan bezoekers voor
het zolang mogelijk thuis kunnen leven en op een actieve, zinvolle en autonome
wijze deel kunnen (blijven) nemen aan de samenleving. Mede ter voorkoming van
eenzaamheid.
Visie en kernwaarden
Kwaliteit van leven staat centraal. Dit betekent in ieder geval vrijheid voor ouderen en
mensen met beginnende dementie en hun naasten om hun eigen leven zo goed als
mogelijk is, voort te kunnen zetten. In het inloophuis is een sfeer waarin zij zich
‘thuis’ kunnen voelen.
In het inloophuis dragen de participanten (ouderen, mensen met beginnende
dementie, mantelzorgers, buurtgenoten) gezamenlijk zorg voor het vormgeven van
de activiteiten. Vrijwilligers leveren een belangrijke bijdrage aan de dagelijkse gang
van zaken. Het inloophuis is een vrijwilligersorganisatie.
In het inloophuis is een beroepskracht aanwezig die een coördinerende, faciliterende
en ondersteunende rol heeft in de organisatie, de coördinator.
In het inloophuis is veel informatie voor mantelzorgers en mensen met (beginnende)
dementie, beschikbaar. De informatie is bestemd voor een brede groep
geïnteresseerden.
Er is ruimte voor ontmoeting, activiteiten en voor het drinken van een kop koffie. Ook
andere organisaties op dit terrein kunnen van de accommodatie gebruik maken.
Een indicatie of een diagnose is voor het inloophuis niet nodig .
Het inloophuis vormt een belangrijke aanvulling (aan de voorkant) op de bestaande
voorzieningen en werkt daar nauw mee samen. Het is een informele organisatie waar
de inzet van de eigen regie en ideeën van alle betrokkenen centraal staat.

