
DE WEIDEMOLEN
Teamwerk Zorg biedt, op dezelfde locatie samen met
twee andere instellingen, dagbesteding aan in een
landelijke omgeving. Op deze plek kunnen kandidaten
kiezen tussen dagbesteding in de horeca of op de
kinderboerderij (of een combinatie van allebei). De
locatie is modern, ruim opgezet en heeft een heerlijk
terras waar je 's zomers lekker buiten kan zitten. 
 
 
.

DE GROENE FLAMINGO
De Groene Flamingo is een kringloopwinkel in Den Haag en
is eigendom van Teamwerk Zorg. Er zijn verschillende
afdelingen waar onder andere kleding, huisraad en boeken
staan. Achter de schermen is er een ruimte waar kandidaten
zonder klantcontact werken en voorbereidingen treffen. Op
deze locatie werken ook mensen zonder beperking die aan
het re-integreren zijn via Teamwerk Participatiediensten.
 
 

WOONWARENHUIS DE SPRINGPLANK
De Springplank is een tweedehands woonwarenhuis. Op
deze locatie is een grote winkel te vinden met meubels, een
bibliotheek, kleding en een koffiehoek. Achter de schermen
van deze winkel zijn veel activiteiten waarbij de kandidaten
allerlei voorbereidende werkzaamheden verrichten. Je kan
ook taken krijgen waarbij je wel met klanten werkt.

 BOERDERIJ HET LANSINGERLAND
Op zorgboerderij Het Lansingerland verzorgt Teamwerk
Zorg voor een aantal kandidaten dagbesteding. De boer
biedt meerdere diensten aan op het terrein. Er is een
agrarisch kinderdagverblijf, een winkel, een camping
en een horecagelegenheid. Kandidaten met een
beperking onderhouden hier het terrein, verzorgen
kleinvee en hun verblijfsruimte.
 
 

BESTE SCHOOLVERLATER, WAT GA JIJ 
VOLGEND JAAR DOEN? BEKIJK HIER DE
LOCATIES VOOR DAGBESTEDING.



ZINVOLLE DAGBESTEDING
 
Teamwerk Zorg biedt maatwerk dagbesteding aan in
Zoetermeer, Pijnacker, Delft, Den Haag, Leiden, Lansingerland
en omstreken. Maatwerk omdat we echt op zoek gaan naar
iets wat jij leuk vindt. Het geeft ons voldoening om
dagbestedingsprojecten op te zetten midden in de
maatschappij. Teamwerk Zorg hanteert geen wachtlijst.
Bezoek onze website voor veel meer informatie en nieuws!
 
 www.teamwerkzorg.nl | 070 800 80 20 | zorg@team-werk.nl   

 BUURTTUIN ZOETE AARDE
Op deze locatie ben je vooral in de buitenlucht werkzaam. 
Je houdt je bij deze buurttuin bezig met tuinieren, klussen,
het verzorgen van kleinvee en werkt er samen met
vrijwilligers. Er zijn allerlei activiteiten bij Buurttuin Zoete
Aarde. Zo is er een terras  waar je in de bediening kan werken,
maar je kan ook ondersteuning bieden bij evenementen. Het
terrein wordt momenteel opgeknapt en er is een winkel waar
producten uit eigen tuin worden verkocht.
 
 

PRIMA SPEELGOED
In Zoetermeer heeft Teamwerk een tweedehands
speelgoedwinkel die gerund wordt door mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt. De sfeer in de winkel is
gemoedelijk. Het is een kleinschalige locatie waar plek is
voor ongeveer 6-8 kandidaten. De kandidaten op deze
locatie worden klaargestoomd voor de reguliere
arbeidsmarkt.

KRINGLOOPWINKEL DELFT
Kringloopwinkel Delft ligt aan de Rotterdamseweg in
Delft, direct aan de Schie. De winkel is goed te bereiken
met het openbaar vervoer. Het is een grote winkel met
een kantine en een magazijn. De winkel verzamelt
allerlei tweedehands artikelen waaronder kleding,
boeken, keukengerei, meubilair en elektra. Op deze plek
kunnen kandidaten achter de schermen werken met een
indicatie voor dagbesteding.

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA.


