
ACTIVITEITENPLAN 
 

Visie 
Het PieterBrueghelHuis is dé ontmoetingsplaats voor iedereen met een vraag of een 
behoefte op het gebied van dagbesteding, informatie of begeleiding. De plek waar men kan 
delen met elkaar, ontvangen en geven en waar ieders talent ingezet of ontplooid kan 
worden. Het PieterBrueghelHuis is een veilige ontmoetingsplaats met een huiselijke en 
gemoedelijke sfeer, het contact is met aandacht, zodat de deelnemer zich gezien voelt.  
Programma en klussen ten behoeve van het in stand houden van het centrum komen tot 
stand op basis van wederkerige inzet. We realiseren dit, door zoveel mogelijk burgers, jong 
en oud, uit de gemeente Veghel met elkaar te verbinden! Kortom, in het PieterBrueghelHuis 
inspireren we elkaar, is iedereen welkom en doet iedereen mee! 
 

 
Het programma en de mogelijkheden van het PieterBrueghelHuis worden in hoge mate 
bepaald door de deelnemers zelf en de vrijwilligers. Uitgangspunt is dat hierbij professionele 
ondersteuning niet nodig is om alles te organiseren, maar dat die professionele 
ondersteuning wél nodig is om de zelforganisatie van deelnemers en vrijwilligers te faciliteren 
en te ondersteunen. Die professionele ondersteuning is gericht op coördinatie, continuïteit en 
programmaontwikkeling.  
 
Concreet is de coördinatiefunctie samen te vatten in onderstaande taken: 

 Werving en begeleiding van vrijwilligers 

 Faciliteren van de dialoog binnen het PieterBrueghelHuis 

 Enthousiasmeren van de participanten 

 Ondersteunen, ontwikkelen en implementeren van (nieuwe) diensten en activiteiten 

 Handhaven van de spelregels voor de dagelijkse gang van zaken 

 Begeleiden van stagiaires en kwetsbare werkzoekenden 

 Coördineren van samenwerking met het middelbaar onderwijs/beroepsopleidingen 

 PBH uitdragen naar externen en verbindingen aangaan met relevante partijen met als 
doel het concept te versterken en samen te werken  

 
De coördinator (professional) is daarom niet degene die het activiteitenplan maakt. Het 
PieterBrueghelHuis werkt niet aanbodgericht maar vraaggericht. Mogelijk zal er in de 
beginfase beperkt aanbodgericht gewerkt worden (aanbod van lezingen en activiteiten) om 
de instroom te bevorderen. Het toekomstige activiteitenplan zal bepaald worden door wat 
toekomstige deelnemers van ons vragen én me elkaar en vrijwilligers kunnen en willen 
realiseren.  



De volgende functies kunnen/willen wij aanbieden: 
 Tijd en aandacht 
 Advies, instructie en informatie 
 Lotgenotencontact 
 Mobiliseren en verbinden van vraag & aanbod van vrijwillige inzet op locatie en thuis 
 Activiteiten (al of niet met functie van respijtzorg) 
 Ontmoeting 
 Signalering en doorverwijzing 
 Stageplaats / werkervaringsplek (onderwijs en werkvoorziening) 

 
De volgende activiteiten kunnen/willen wij aanbieden: 

 Inloop en ontmoeting 
 Ontspanningsactiviteiten 
 Creatieve activiteiten 
 Cursussen 
 Educatieve activiteiten 
 Lezingen en voorlichtingsbijeenkomsten 
 Samen eten 
 Informatie & adviesadvies op afspraak 
 Bibliotheek 
 Bijdragen aan het in stand houden van het PieterBrueghelHuis 

 
Voorbeelden van mogelijke activiteiten: 

o Tuinieren, zowel in de tuin als in de kas (planten, zaaien, oogsten) 
o Onderhoud buitenterrein 
o Dierenverzorging 
o Koken en bakken 
o Gezamenlijk gebruiken van lunch en warme maaltijd  
o Werkplaats voor kleine reparaties 
o Schoonmaakgroep voor het huis 
o Schilderen en andere technieken met verf 
o Textiele werkvormen 
o Houtbewerking 
o Kleinschalige winkel waar zelfgemaakte spullen verkocht kunnen worden 
o Wandelgroepen 
o Yoga,  
o Beweeggroepen 
o Ontspanning, meditatie 
o Verwendagen 
o Muziek luisteren en maken  
o Toneel spelen en dansen 
o Samen zingen 
o Cursussen en lezingen, bijvoorbeeld rondom thema “Op verhaal komen” 
o Activiteiten samen met een Kinderdagverblijf 
o Bezoek van basisschoolkinderen 
o Voorleesmomenten (kranten en tijdschriften) 
o Gezelschapsspelen 
o Spelen met App´s (geluiden en spelletjes)  
o Interactieve Website (bloggen en vloggen) 
o Enz. 

 
Het PieterBrueghelHuis werkt samen met de volgende partijen: 
ONS Welzijn, zorgorganisaties (o.a. Brabantzorg, Thuiszorg Pantein, Breederzorg, 
Interzorg), belangenorganisaties (waaronder Alzheimerafdeling Oss-Uden-Veghel, Op 
Andere Gedachten, KBO’s , WMO-raad), vrijwilligersorganisaties (o.a.  BLINK, hulpdienst 



Diakonie, en de Zonnebloem), onderwijsinstellingen (waaronder Fioretti College, ROC de 
Leijgraaf, Zwijsen College, Bouwmensen, als ook het basisonderwijs), kunst en cultuur 
gerelateerde organisaties (zoals de bibliotheek, Phoenix Cultuur), IWBZ, Optimisd, en het 
bedrijfsleven. 
Deze lijst zal gedurende het verloop van het traject verder uitgebreid worden. 
 


