Leren & werken
en dagbesteding

Waarom wil jij werken of dagbesteding volgen? Wil je bijvoorbeeld meer ritme in je dag aanbrengen, mensen ontmoeten, vaardigheden ontwikkelen of een mooi product
maken? Misschien wil je (weer) graag aan de slag of iets
betekenen voor de samenleving.
“Thuis kwamen de muren
op mij af”
Marloes Bijl

Diverse activiteiten
met professionele
begeleiding

Wat is werken en dagbesteding?
We bieden uitdagende en passende activiteiten en werk in
diverse locaties of daarbuiten, bijvoorbeeld in een buurtof wijkcentrum. De werkafspraken die je maakt, staan
in je individueel ontwikkelplan. We leveren producten en
diensten die aansluiten op de vragen en behoeften op de
markt en in de samenleving.
Je wordt begeleid door breed opgeleide professionals.
Zij hebben ruime ervaring in praktische begeleiding bij
werken en dagbesteding, soms worden ze ondersteund
door vrijwilligers en/of stagiaires. Zij vinden het leuk om
samen met jou te ontdekken wat jij kan en wat je nog
wilt leren.

Voor wie is werken
en dagbesteding?
Altijd een
passend aanbod

Dagbesteding is voor iedereen vanaf 18 jaar met een
afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden voor iedereen
een passend aanbod en we zijn specialist in extra ondersteuning voor mensen met:
• (niet-aangeboren) hersenletsel (NAH)
• een beperking (lichamelijk en/of verstandelijk)
• psychosociale problemen
• autisme
Voor specifieke doelgroepen bieden we een prikkelarme
en/of veilige omgeving, vaak dichtbij hun woning. Ook
bekijken we met jou of je eventueel zorg nodig hebt. Zo
bieden we op sommige locaties ADL (Algemene Dagelijkse
Levensverrichtingen) en kunnen we zorgen voor een gestructureerd dagprogramma.

Wat en waar is het mogelijk?
Er zijn veel verschillende locaties in Zeeland, in 3 varianten.
Het belangrijkste is dat jouw mogelijkheden benut worden.
De locaties zijn verschillend georganiseerd om een uitdagende of juist beschermde omgeving te bieden.
“Af en toe een grapje
en ondertussen serieus
doorwerken”
Hugo Dijkstra

Verschillende
mogelijkheden
in de buurt

1. Dagbesteding: een zinvolle bijdrage
Activiteiten en cursussen (door medewerkers “Leren
& Ontwikkeling”) in een beschermde omgeving, die gericht zijn op persoonlijke ontwikkeling. Ontwikkelen en
onderhouden van vaardigheden is een belangrijk doel.
Bijvoorbeeld creatieve activiteiten waarbij je zelf ideeën
voorstelt en waar wordt gezocht naar een (nieuwe)
werkbeleving. Hoe krijgt een enkelvoudige handeling of
creatief werkstuk een plaats in een productielijn? Er is
ook ruimte voor recreatieve activiteiten. Je kunt doorgroeien naar variant 2.
2. Leren, werken en ontwikkelen
Je werkt aan een product/dienst die we leveren aan derden. Bijvoorbeeld een bakkerij, winkel, lunchroom, boerderij, timmerwerkplaats, kaarsenmakerij, galerie-atelier,
printservice, in- en verpakbedrijf of tuinonderhoud. Wat
we bieden in jouw regio? Op www.gors.nl/dagbesteding
staan de locaties op een rij.

“Ik heb het gevoel dat ik me
nuttig maak. Dat voelt goed”
Lizet Paardekooper

Samen met de werkbegeleiders ga je kijken welk beroep
jij kunt leren. Wat wil jij graag bereiken? En wat kunnen wij
hierin doen? Door de werkervaring die je opdoet en de vaardigheden die je leert, kun je doorstromen naar variant 3.
3. Re-integratieplaatsen met jobcoaching
De jobcoach (vanuit Reïntegratie Zeeland) bekijkt samen
met jou de mogelijkheden en zoekt naar een geschikte
betaalde baan of vrijwilligersfunctie in een organisatie of
bedrijf. Je krijgt begeleiding en ondersteuning bij het inwerken en bij de samenwerking tussen jou, werkgever en collega’s. Doorgroeimogelijkheden zijn er naar een reguliere
baan zonder ondersteuning.
Meer informatie op www.reintegratiezeeland.nl.

Wat betekent het voor jou?
Blijf jezelf
ontwikkelen

Voor iedereen is het goed om belangrijk werk te doen. Zo
kan dagbesteding of werken bijdragen aan je persoonlijke
ontwikkeling. Je vergroot je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid. Je bent een belangrijke schakel in een werk- of productieproces.
Je werkzaamheden zijn aangepast op je eigen wensen en
werktempo. Afhankelijk van de afspraken die we met elkaar
vastleggen, stellen we ook andere eisen aan jou. Het werk
is niet vrijblijvend, je collega’s hebben verwachtingen zoals
een actieve werkhouding.

Hoe meld ik mij aan?
Onze zorgadviseurs
helpen graag

Eerst bespreken we met jou wat je wilt doen en vervolgens
waar je start. Wat kun je, wat wil je? Het is mogelijk om één of
meer dagdelen per week te werken. Ook kun je een dagdeel
oriënteren of stage lopen om te ervaren of iets bij je past.
Wil je extra informatie of direct aanmelden? Neem dan contact
op met één van onze zorgadviseurs via clientenbureau@gors.nl
of (0113) 273 333.

Over Gors
Onze 700 medewerkers en ruim
300 vrijwilligers zetten zich met
passie in voor de best mogelijke
mensgerichte ondersteuning en zorg.
Bij wonen, werken, leren, vrije tijd en
behandelingen. Aan huis en op diverse locaties
in Zeeland aan meer dan 800 kinderen,
volwassenen en ouderen met een beperking en/
of hersenletsel. Meer informatie op www.gors.nl.
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