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Maatwerk dagbesteding

Als je met varkens en andere dieren wilt werken
kan dat bij een stadsboerderij in Zoetermeer. Je
onderhoudt het terrein en voert dieren samen
met begeleiders. Ook hebben we een
zorgboerderij in Lansingerland en een boerderij
met dagbesteding in de horeca. Hier ben je met
eten bezig. Je werkt op deze locaties samen
met andere mensen met een beperking.

Dagbesteding met dieren of horeca

 

Bij Woonwarenhuis De Springplank kan je
verschillende werkzaamheden verrichten. Deze
chauffeur, op de foto, zorgt ervoor dat alle
tweedehands spullen bij de mensen opgehaald
worden en een tweede leven krijgen via de
kringloopwinkel. Maar je kan in deze winkel ook
werken als je van mode houdt, kassa draaien
leuk vindt, of met techniek aan de slag wilt
gaan.

Dagbesteding in een winkel 

 

We kunnen je ook individueel plaatsen bij een
organisatie. Als we weten wat je passie is, gaan
we op zoek naar een speciale plek. Houd je
bijvoorbeeld erg van vlinders, dan gaan we op
zoek naar een vlindertuin. Heb je een beperking
en wil jij ook je droom waarmaken? Ga dan
zeker even met Stephany koffiedrinken! Wie
weet werk jij over een tijdje ook bij ons. 

Dagbesteding specifieke organisatie

 

070 - 800 80 20
Contact

Indicatie vanuit Wmo of Wlz/pgb In Zoetermeer, Leiden, Den Haag, 
Delft, Lansingerland en omstreken.



T W E E  S O O R T E N  D A G B E S T E D I N G  

Teamwerk Zorg is de organisat ie
die dagbesteding op maat biedt aan
mensen met een (verstandel i jke)
beperking. Een passende plek is
erg belangr i jk ,  zodat je plezier
hebt.  Wi j  hebben diverse mooie
locat ies waar je act ief  kan zi jn in
een groep .  Gezel l ig samen met
anderen. Er z i jn plekken binnen en
in de bui tenlucht.  
 
Je kan bi j  ons ook individuele
dagbesteding kr i jgen. Bi j  deze vorm
draai  je mee op de regul iere
arbeidsmarkt .  Ook bi j  deze vorm
word je natuur l i jk  door Teamwerk
ondersteund op ambulante basis.
Medewerkers van Teamwerk komen  
bi j  je langs. Verder zorgt  de
werkgever voor learning-on-the- job.  
 
 
 
 

 

 

I N D I V I D U E L E  B E G E L E I D I N G

Bij  individuele begeleiding  coacht
Teamwerk Zorg jou of  je gezin.  De
hulpvraag van jou staat hierbi j
centraal .  De hulp die wi j  b ieden is
heel  d ivers.  Op onze websi te staat
meer informat ie.  Om de kwal i te i t
van zorg te garanderen wordt ons
zorgaanbod regelmat ig getoetst  en
bi jgesteld.  
 
Ui tgangspunt bi j  het  leveren van
zorg zi jn de mogel i jkheden van jou.
Wi j  leveren zorg op maat en wi l len
een bi jdrage leveren aan jouw
kwal i te i t  van leven.
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Jacqueline 
begeleidster

Stephany
accountmanager

 
Meer weten? Volg ons.

Stephany: "Ik ben blij als ik iemand 
op zie leven door de plek die we 
gevonden hebben."

Jacqueline: "De ontwikkeling die 
mensen doormaken is mooi en
waardevol om te zien!"


