ONTMOETINGSRUIMTE OCULUS INN
WAAROM EEN ONTMOETINGSRUIMTE
RUIMTE CREËREN VOOR EEN INCLUSIEVE SAMENLEVING
WIJ WILLEN MET DE OCULUS INN BIJDRAGEN AAN EEN CIRCULAIRE ECONOMIE, EEN
SAMENLEVING WAARBIJ IEDEREEN WELKOM.

SOCIALE CREATIEVE EN GROENE

Het belang dat er een ontmoetingsruimte op deze locatie moet komen is erg groot.
De bezoekers van de Hortus Oculus zijn vaak van ver gekomen. Wanneer zij arriveren wil deze groep
graag aandacht, wat drinken, van het toilet gebruik maken en een route voor de Hortus Oculus
overhandigd krijgen. Nu kan men wel van de locatie van Art Centre Delft gebruik maken, maar dit is
niet praktisch. Daar is het personeel van deze organisatie druk bezig met het verzorgen van de
vergader/congres/ gasten. Voor de niet beperkte gast is dat geen probleem. Die weet haar/zijn weg
wel te vinden, maar voor de bezoeker met een visuele beperking is meer aandacht nodig.
Het Herman Broeren College en Team Werk hebben aangegeven dat zij graag meer werkzaamheden
voor de jongeren willen. Voilà,.. dit zou dus perfect passen bij deze jongeren.
Binnen de ontmoetingsruimte kunnen de jongeren zowel voor als achter de schermen werken en
kunnen zij op leuke en leerzame wijze werken binnen de dienstverlening. Voor de schermen kunnen
zij de gasten verwelkomen, aanbieden van informatie, voorzien van koffie/thee, etc.
Niet alleen zal dit een grote aantrekkingskracht hebben voor de regio en zal het veel mensen
aantrekken, maar zal dit ook de eigenwaarde van deze doelgroep optimaal vergroten.
Vanwege de beperking vallen de jongeren vaak tussen wal en schip of kunnen zij niet volledig
participeren binnen de maatschappij.
Door het creëren van een vertrouwde “eigen” omgeving (ontmoetingsruimte), waar deze jongeren
verantwoordelijk zijn voor het alledaagse proces, wordt het participeren op een veilige en plezierige
wijze mogelijk gemaakt. De mensen uit de regio komen bij hen op bezoek in hun eigen vertrouwde
werkomgeving, waardoor de jongeren op positieve wijze zullen ontwikkelen en groeien. Vanuit deze
basis wordt het maximale uit hun competenties gehaald.
Door het neerzetten van een bezoekerscentrum op deze sfeervolle locatie vindt er dus een natuurlijke
balans plaats binnen het participatie vraagstuk vanuit de overheid. Een project dat breed
maatschappelijk geworteld is.
UITERAARD ZOUDEN OOK MEER MENSEN MET EEN ARBEIDSACHTERSTAND WELKOM ZIJN BINNEN DIT PROJECT.

DOELGROEP/ VOOR WIE:
- Jongeren met een verstandelijke beperking.
- jongeren met een verstandelijke beperking per week
- Mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt
- Bezoekers van de Hortus Oculus waaronder 20% mensen met een visuele beperking
- Studenten van de TU Delft
- Leden van de coöperatie Schieoevers.
- Deelnemers van cursussen en lezingen
De intentie is:
- het creëren van een optimale (werk)plek voor al deze doelgroepen
- Passende dagbesteding te bieden: alledaagse werkzaamheden te bieden
- Werken op hun eigen niveau en tempo,
- zowel voor als achter de schermen werken
- Participeren in de maatschappij op een veilige en plezierige wijze, door het creëren van een
vertrouwde “eigen” herkenbare omgeving
- Het vergroten van de eigenwaarde
- Een natuurlijke balans te creëren in het participatie vraagstuk vanuit de overheid. Inclusieve
samenleving (VN verdrag Mens en Handicap)
- Bezoekers met en zonder een visuele beperking een ruimte bieden om informatie te
verkrijgen, iets te drinken en van een aangepast toilet gebruik te maken.

De realisatie van een knusse herkenbare ontmoetingsruimte te realiseren Een veilige beschutte plek
om alledaagse werkzaamheden te doen in een landschappelijke prikkelarme omgeving. Waarin ruimte
is voor een kleine uitspanning waar mensen uit de regio bij hen op bezoek kunnen komen Een basis
waaruit het maximale uit de competenties van iedereen kan worden gehaald, waardoor de jongeren
op positieve wijze kunnen ontwikkelen en groeien.
De Oculus Inn is voorzien van:
-

1 Ontvangstruimte met een kleine uitgifte voor bezoekers
1 Thuislokaal- Educatie-groepsruimte groepsruimte met pantry
1 buiten thuislokaal - educatie-groepsruimte
Mindervalide toilet
Overdekte veranda Terras
Kleine moestuin
Laagdrempelige korte verbinding met de professionele keuken van Art Centre
Informatie/voelplaten etc. voor de visueel beperkten bezoekers Hortus Oculus

World Art Delft is sinds 1999 uitgegroeid tot een inspirerende en uitnodigende locatie midden in de
natuur. WAD heeft een ruime ervaring en expertise met educatieprogramma’s op het gebied van
natuur, landschap, kunstbeschouwing en cultureel zelfbewustzijn. WAD organiseert educatieve
projecten. Deze projecten kenmerken altijd de onderdelen cognitief-receptief-actief.
Land Art Delft is sinds 2012 actief in het gebied tussen de Campus van de TU Delft en Rotterdam.
Het landschap park telt vele monumentale sculpturen , heeft papieren en audio tours voor het gebied
en biedt rondleidingen en lezingen aan.
https://www.worldartdelft.nl
https://wwwlandartdelft.nl
In het ontwerp en de realisatie van het gebouw staat het thema duurzaamheid centraal door gebruik
te maken van energiezuinige voorzieningen/ installaties, innovatieve materialen en efficiënt transport.
Planning (onder voorbehoud)
Start voorbereiding bouw casco: juni 2019. Start gebruiksklaar maken ontmoetingscentrum: december
2019. Gewenste opening ontmoetingscentrum: januari 2020.

