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Geachte lezer, 

In het schooljaar ’20-‘21 was er helaas geen 

mogelijkheid voor onze jaarlijkse informatieavond. 

Daarom hebben wij aan verschillende  organisaties 

aangeboden om zich te presenteren in deze folder. Al 

deze organisaties vindt u in de directie omgeving van 

de scholen en/of in de gemeenten waar onze 

leerlingen wonen.  

Voor u kan dit overzicht handig en fijn zijn, omdat u 

zo een goed beeld kan krijgen van de mogelijkheden 

in uw directe omgeving. 

We gaan proberen om dit overzicht regelmatig te 

updaten. 

 

Het betreft hier informatie over:  

Dagbestedingen en Beschut werk 

Wonen & Logeren 

Vrije tijd 

Veel leesplezier en weet ons te vinden voor vragen! 
 
Met vriendelijke groet, 
Sylvia van den Ende en Robert Volkers  

 

 

 

BELANGRIJK voordat u gaat lezen: 

Stages: 
Betreft uw zoektocht een plek voor een stage, gaat u 
dan altijd eerst in overleg met de Coördinator 
Arbeidstoeleiding (CA) van de locatie waar uw 
zoon/dochter op school zit (Sylvia of Robert). 
Stages starten in de eindgroep en worden vanuit 

school en door school georganiseerd. De CA denkt 

altijd met u mee en weet of de 

dagbesteding/werkplek wel een geschikte plek is en 

of deze (op dat moment) past binnen de ontwikkeling 

van de leerling. 
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In deze folder hebben we veel organisaties een plekje 
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Een dagbestedingsplek is bedoeld om structuur te 
bieden en een zinvolle invulling van de dag te geven. 
Daarbij wordt er gewerkt om de zelfstandigheid, 
waar mogelijk, te vergroten. Het gaat hier om 
structurele activiteiten onder professionele 
begeleiding.  
 

Voor wie 
Leerlingen met het profiel 1, 2 of 3 komen in 
aanmerking voor een plaatsing bij een dagbesteding. 
In de meeste gevallen zal er in de toekomst Wajong 
worden aangevraagd. U kunt het profiel terugvinden 
in het OP van de school of navragen bij de leerkracht. 
 

De locatie van de dagbesteding 
Let bij het zoeken van bijv. een dagbesteding erop 
dat deze binnen de grens van de gemeente ligt waar 
de leerling woonachtig is (of op school zit). Dit is 
vooral van belang indien er gebruik gemaakt wordt 
van taxi vervoer. De afstand van huis naar de 
dagbesteding is meestal beperkt tot de gemeente 
grens of een maximaal aantal kilometers. 
Twijfelt u, dan kunt u overleggen met de school en 
voor de periode na school met uw zorgkantoor. 
 

Bekostiging: De WLZ indicatie 
Veel organisaties vragen ook om een vergoeding van 
de stage vanuit een indicatie. Deze bekostiging wordt 
vanuit de WLZ (of WMO) geregeld middels PGB 
(Persoons Gebonden Budget) of ZIN (Zorg in Natura).  
De WLZ indicatie is ook te gebruiken bij andere 
activiteiten zoals logeren en vrije tijd. 
 
Meer informatie mbt de WLZ  en het aanvragen 
hiervan kunt u vinden op: 
https://www.ciz.nl/client/wat-is-de-wlz 

 

Online zijn nog veel meer organisaties te vinden, kijkt 

u bijvoorbeeld ook maar eens op: 

 https://jouwnieuweplek.nl/  

 

https://www.ciz.nl/client/wat-is-de-wlz
https://jouwnieuweplek.nl/
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Brownies&downieS 

 
 
 

Graaf Willem II straat 43-45 , ‘s-Gravenzande 

0174 785 871 

https://www.browniesanddownies.nl/sgravenzande  

https://www.facebook.com/browniesanddowniessgraven
zande/  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  (Jong) Volwassenen  

Type 
dagbesteding  

Horeca 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 

Er kan stage worden gelopen vanuit 
school. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij Brownies&downieS kijken we vooral naar de 
mogelijkheden. Wat iemand leuk lijkt in de horeca 
proberen we zoveel mogelijk te stimuleren. We 
vinden het leuk en bijzonder om de groei mee te 
maken van onze medewerkers. Iemand die het 
spannend vindt om de bediening in te gaan, zullen we 
zeker niet gelijk de diepte in gooien. Maar wel 
oefenen we dan met eens een kopje koffie brengen 
naar de gasten. En wanneer dit lukt, is dit een 
daverend succes. Een grijns van oor tot oor, omdat 
diegene zo trots is op zichzelf. Ook wanneer iemand 
moeite heeft met lezen en schrijven proberen we 
vooral te kijken naar wat er mogelijk is. Samen 
bedienen met een begeleider. Het belangrijkste is: de 
bijzondere medewerkers doen het woord. Ook is de 
spoelkeuken een succes wanneer iemand het 
spannend vindt om in de belangstelling te staan. We 
proberen onze medewerkers zich op hun gemak te 
laten voelen in de echte maatschappij.  
En één van de mooie momenten die we hier graag 
onder de aandacht brengen is een medewerker die 
zegt: “Het is mijn restaurant”. Dit beamen wij, en zijn 
we trots op. We zorgen namelijk samen voor een 
groot succes!  
 

 

             

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Samantha Smits 

E-mailadres sgravenzande@browniesanddo
wnies.nl  

Telefoonnummer 0174 785 871 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.30 uur. 
Zodra mogelijk ook op zaterdag 

https://www.browniesanddownies.nl/sgravenzande
https://www.facebook.com/browniesanddowniessgravenzande/
https://www.facebook.com/browniesanddowniessgravenzande/
https://www.facebook.com/browniesanddowniessgravenzande/
https://www.facebook.com/browniesanddowniessgravenzande/
mailto:sgravenzande@browniesanddownies.nl
mailto:sgravenzande@browniesanddownies.nl
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De Hooge Hoed 

 

 

Naaldwijkseweg 257 in  ’s Gravenzande  
(in Tuincentrum De Carlton) 

06-20804536 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-
buurt/kadowinkel-de-hooge-hoed  

https://www.facebook.com/dehoogehoed  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen- volwassenen 
(18- 65 jaar) 

Type 
dagbesteding  

Creatieve cadeaus met hart en ziel 
gemaakt. 

Specifieke 
doelgroep?  

Nee 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

Omschrijving Dagbesteding: 
Wat is er te doen? 
 
Atelier 
In het atelier werken mensen met een verstandelijke 
beperking. Zij doen waar ze goed in zijn en wat ze 
leuk vinden. Wij werken in het atelier veel met stof, 
papier en naaimachines. De medewerkers 
ontwikkelen zich gaandeweg in hun vaardigheden en 
sociale contacten. Zo leveren zij een waardevolle 
bijdrage aan de samenleving. 
 
Winkel 
Alle producten die wij verkopen zijn zelfgemaakt. 
Elke maand hebben we weer andere cadeaus, 
afhankelijk van het seizoen. Wij maken onder andere 
kaarten, sleutelhangers, vrolijke vlaggenlijnen, 
schorten en leuke cadeaus voor speciale 
gelegenheden. Ook bestellingen zijn bij ons mogelijk! 
Neem contact op voor alle mogelijkheden. 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Team van de Hooge Hoed 

E-mailadres Db.dehoogehoed@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 06-20804536 

Openingsdagen 
en -tijden 

Werktijden van maandag t/m 
Vrijdag 9:30- 16:00 uur 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/kadowinkel-de-hooge-hoed
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/kadowinkel-de-hooge-hoed
https://www.facebook.com/dehoogehoed
mailto:Db.dehoogehoed@sheerenloo.nl
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Leer- en werkplek; FC ’s-

Gravenzande 

 
 

Koningin Julianaweg 154 in ‘s-Gravenzande 

08803-64363 / 06-20266398 

(geen eigen website) www.sheerenloo.nl 

 
Leeftijd doelgroep  Jongeren/ jongvolwassenen 

Type 
dagbesteding  

Diensten (o.a kleedkamers 
schoonmaken, wassen/ vouwen van 
trainingshesjes, schoon en 
bijhouden op en rondom de  
voetbalvelden, trainingsmateriaal 
klaarleggen (ballen pompen en in 
netten) 

Specifieke 
doelgroep?  

Geen specifieke doelgroep 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wat houdt de dagbesteding/leerplek in:  
Vanuit ’s Heeren Loo is er een dagbestedings- 
leerpleklocatie gecreëerd op het terrein van 
voetbalvereniging FC ’s-Gravenzande.   
Deze locatie is geschikt voor deelnemers die graag 
buiten zijn, van beweging houden, zich graag nuttig 
willen maken (op welk niveau dan ook). Ook voor 
leerlingen uit het speciaal onderwijs is dit een 
geschikte stageplek, deze leerlingen kunnen in de 
praktijk vaardigheden opdoen die ze in hun latere 
werk/ dagbesteding kunnen gebruiken.  
 
Wat doen we:  
We maken gebruik van de mogelijkheden die het 
terrein FC ’s-Gravenzande biedt. We kunnen gebruik 
maken van de ruimtes die doordeweeks beschikbaar 
zijn. Op het terrein zijn vele mogelijkheden aanwezig 
om de deelnemers een zinvolle dagbesteding te 
geven. Hierbij valt te denken aan:  
ballenhok opruimen, maaltijden klaarmaken, 
wassen, ruimtes schoonmaken, schilderen, koffie 
schenken, ondersteuning/ voorbereiding 
activiteiten, bijvullen voorraadhok, eenvoudige 
groenvoorziening, onderhoud doelnetten. 
Maar het terrein biedt ook uitstekende 
mogelijkheden voor sport en ontspanning door o.a. 
gebruik te maken van de sportvelden, speeltuin en de 
visvijver.  
 

 

 
 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Kevin Rijpsma 
Karlijn Emmerik 

E-mailadres FCsGravenzande@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803-64363 / 06-20266398 

Openingsdagen 
en -tijden 

Momenteel de maan- en vrijdagen 
(met zicht op meerdere dagen) van 
09.00-15.15 uur 

http://www.sheerenloo.nl/
mailto:FCsGravenzande@sheerenloo.nl
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Lunchroom Bijzonder 

 

 
 

Hoofdstraat 7 in De Lier 

06-29107903 

www.lunchroombijzonder.nl  

https://www.facebook.com/LunchroomBiijzonder  

 
Leeftijd doelgroep  Minimaal 18 jaar (muv 

stageplaatsen) 

Type 
dagbesteding  Creatief-diensten-horeca-industrie 

Specifieke 
doelgroep?  

N.V.T.   

(we denken niet in hokjes maar in 
individuele mogelijkheden) 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Voor een uitdagende gezellige dagbesteding ben je 
bij ons aan het goede adres! Geen dag is hetzelfde. 
De werkzaamheden die we doen verschillen per 
week, omdat we afhankelijk zijn van werk wat ons 
aangeboden wordt. Dit bestaat uit licht industrieel, 
sticker of inpak werk. We wisselen dit af met 
creatieve activiteiten zoals schilderen, vaasjes 
versieren, puzzelen en bloemschikken. 
 
Ondanks afwisselende werkzaamheden hebben we 
een vaste dag structuur. Zo behoort schoonmaken 
tot een van de vaste taken. Iedere morgen starten we 
met de grote schoonmaak, stofzuigen, dweilen, 
toiletten schoonmaken, opvouwen van de was en het 
strijken van de werkblouses en schortjes die we 
iedere dag dragen. 
 
In de toekomst hopen wij het horeca gedeelte weer 
op te starten, zodat werkzaamheden in de bediening, 
spoelkeuken, kassa, achter de bar en 
gastheer/gastvrouw weer uitgevoerd kunnen 
worden.  
Tot die tijd worden er kookworkshops georganiseerd 
in de keuken en bakken we regelmatig iets lekkers 
voor tussen door. 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Miranda van Roon 

E-mailadres Info@lunchroombijzonder.nl   
miranda@lunchroombijzonder.nl  

Telefoonnummer 06-2910 7903 Lunchroom 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dagbesteding van 08.30 uur tot 
15.30 uur.  

http://www.lunchroombijzonder.nl/
https://www.facebook.com/LunchroomBiijzonder
mailto:Info@lunchroombijzonder.nl
mailto:miranda@lunchroombijzonder.nl
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Stichting Mil Maasdijk 

“Kweken met Zorg” 

 
 

Lange kruisweg 4   Maasdijk  

0641520738  
www.milmaasdijk-kwekenmetzorg.nl  
Facebook 

 
 

Leeftijd doelgroep  16+ 

Type 
dagbesteding  

Actieve dagbesteding: industrie, 
groen, winkel, fietsen  
 

Specifieke 
doelgroep?  

Diverse doelgroepen  
 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, in overleg 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De Zorgkwekerij biedt arbeidsmatige dagbesteding; 

het  is  kleinschalig met  veel  aandacht  voor 

persoonlijke ontwikkeling.  Op de kwekerij is er altijd 

wel wat te doen. De activiteiten zijn heel gevarieerd 

en afhankelijk van interesses en talenten van de 

cliënt. Werken in de kas of buiten, onkruid 

verwijderen, gewassen verzorgen en oogsten van 

groente en fruit, plantjes zaaien, verspenen en 

oppotten; Schoonmaken,  afwegen  en  verpakken  

van  de producten; Verkoop van de producten in de 

winkel; Onderhoud van de winkel, kantine, de 

werkruimten en de gereedschappen;  Reparaties  aan  

fietsen,  Fietsen poetsen;  Voeren  van  kippen  en  

konijnen; Verschillend industriewerk in opdracht; het 

maken van jam, appelmoes, kruidenboter etc.; 

Creatieve dingen voor de winkel maken. Door de 

kleine groep, max 8 cliënten en 2 begeleiders is er 

ruimte en aandacht voor het aanleren van nieuwe 

vaardigheden. 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Doriene van Mil  
 

E-mailadres doriene@milmaasdijk-
kwekenmetzorg.nl  

Telefoonnummer 0641520738  
Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tm vrijdag 08.30-
15.30 zaterdag 08.30-12.00 uur  

Overige 
informatie die u 
kwijt wil  

Er is slechts beperkt plaats  

http://www.milmaasdijk-kwekenmetzorg.nl/
https://www.facebook.com/zorgkwekerijMilMaasdijk
mailto:doriene@milmaasdijk-kwekenmetzorg.nl
mailto:doriene@milmaasdijk-kwekenmetzorg.nl
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Special Family Care  
 

 
 
 

Vierde hoeve 13 in Maasdijk 

0613088770 

http://www.specialfamilycare.nl/  

https://www.facebook.com/specialfamilycare/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen/volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Dierenverzorging, huishoudelijke 
werkzaamheden, taarten service, 
arbeidsmatig werk 

Specifieke 
doelgroep?  

Mensen met een verstandelijke 
beperking, syndroom en/of een 
vorm van autisme 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

PGB  

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Special Family Care biedt arbeidsmatige dagbesteding in 
een kleinschalige setting (groepje van maximaal 4 cliënten 
met 1-2 begeleiders). Wij streven ernaar om ieder individu 
een fijne plek te bieden waarin hij/zij zich kan ontwikkelen. 
Maatwerk, geduld en het waarderen van kleine stapjes 
vinden wij belangrijk om de beste begeleiding te kunnen 
bieden. Er wordt een omgeving gecreëerd waarin 
werknemers zich veilig kunnen voelen en ruimte hebben 
om zich te ontwikkelen. 
De dagbesteding bestaat uit verschillende 
werkzaamheden zoals, dierenverzorging, tuinieren, 
huishoudelijke taken, fruit inpakken bij Vitaal Express, 
taartenservice en het werken op locatie. Ook sparen wij 
plastic doppen die wij sorteren voor KNGF 
Geleidehonden! 
 
Door het uitvoeren van deze werkzaamheden kunnen 
(jong) volwassenen zich op verschillende gebieden 
ontwikkelen. 
Op dit moment wordt er dagbesteding geboden op 
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag. Wij hebben nog 
plek voor nieuwe aanmeldingen.   
Voor meer vragen over onze dagbesteding kunt u mailen 
naar info@specialfamilycare.nl.  
 

 

 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Melanie Olsthoorn 

E-mailadres info@specialfamilycare.nl  

Telefoonnummer 0613088770 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag (9.00-15.30) 

http://www.specialfamilycare.nl/
https://www.facebook.com/specialfamilycare/
http://vitaalexpress.nl/
mailto:info@specialfamilycare.nl
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Het Werkpalet 
 

 
 
 

Industriestraat 20 in Naaldwijk 

0174 – 610704 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/20/het-
werkpalet  

https://facebook.com/Het-WerkPalet-216838708445134/  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  (Jong) Volwassenen  

Type 
dagbesteding  

Creatief, servicegroep, industrie, 
administratie en buitenprojecten. 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme en LVB  

Stage 
mogelijkheden? 

Er kan stage worden gelopen vanuit 
school. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB of ZIN 

Omschrijving Dagbesteding:  
 

Bij Het WerkPalet kun je kiezen uit verschillende 
werkzaamheden en creatieve activiteiten. We kijken 
goed naar je wensen en toekomstplannen. Je kunt bij 
ons verschillende werkzaamheden doen zoals, 
schoonmaken, werken in de keuken of industrieel 
werk (zoals opdrachten voor tuinders). Maar je kunt 
ook creatief aan de slag gaan en mooie producten 
maken van keramiek, vilt, weven of textiel. Op de 
textielgroep worden slingers gemaakt, er wordt o.a. 
geborduurd en gebreid Op de keramiekgroep wordt 
gewerkt met klei en glazuur. Op de viltgroep wordt 
met wol gewerkt. Er worden o.a. muziekdoosjes en 
gelukspoppetjes gemaakt. Op de weefgroep wordt er 
met de hand geweven en maken zij producten zoals 
theedoeken en tassen. 
 
Je kunt bij Het WerkPalet ook doorgroeien naar een 
baan. Hiervoor bieden wij de cursus Brug naar Werk 
aan. Steeds meer cliënten werken met onze 
begeleiding bij bedrijven, voorbeelden hiervan zijn 
een tuinbouwbedrijf en een verzorgingstehuis. 
 

 
 

 
 

            
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein Voogt 

E-mailadres Marjolein.Voogt@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 0174 – 610704 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 16.00 uur. 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/20/het-werkpalet
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/20/het-werkpalet
https://facebook.com/Het-WerkPalet-216838708445134/
mailto:Marjolein.voogt@ipsedebruggen.nl
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Het Palet 
  

 
 
 

Industriestraat 15  in Naaldwijk 

0174 – 518999 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/19/het-
palet  

https://www.facebook.com/Palet-DeLier 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen  

Type 
dagbesteding  

Creatief, Arbeidsmatig, 
Houtbewerking en Grafische groep 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme en LVB  

Stage 
mogelijkheden? 
 

Er kan stage worden gelopen vanuit 
school. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB of ZIN 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Binnen Het Palet hebben we 2 groepen. Een 
Houtbewerkingsgroep en een Grafische groep. Bij de 
Houtgroep worden verschillende producten gemaakt 
voor onze klanten zoals druivenkistjes, fietskratten 
maar ook looppaardjes en tuinbankjes. We werken 
met verschillende machines en vooral met palethout, 
zo werken we ook mee aan een duurzaam product. 
Bij de Grafische werken we met verschillende 
traditionele druktechnieken zoals Lino snijden en 
Zeefdrukken en voorzien we de druivenkistjes van de 
Houtgroep van logo’s en ontwerpen we mooie 
kaarten en bedrukken we tasjes maar ook potloden. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

  
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein Voogt 

E-mailadres Marjolein.Voogt@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 0174 – 610704 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 16.00 uur. 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/19/het-palet
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/19/het-palet
https://www.facebook.com/Palet-DeLier
mailto:Marjolein.voogt@ipsedebruggen.nl
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Bakkerij Het Blauwe Hek 
 

 
 

Oranjesluisweg 20 in Naaldwijk 

0174 540165 

www.hetblauwehek.nl  

https://www.facebook.com/hetblauwehek  

 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  
Jong volwassenen & volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Diensten, horeca en “industrie” 

Specifieke 
doelgroep?  

n.v.t. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB of ZIN 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Op de bakkerij komen veel verschillende 
werkzaamheden voor. Deze bestaan voornamelijk uit 
weeg,- inpak,- en stickerwerk. De bakkers maken het 
overgrote deel van onze producten, maar met hulp 
van ons. Zo schillen en snijden wij de appels voor 
onze (overheerlijke ) appeltaarten. Het maken van 
onze “Westlandberoemde” mueslikoekjes wordt 
grotendeels door onze cliënten gedaan. Denk daarbij 
aan het rollen en snijden, en het op de platen leggen, 
van het deeg.  
We zijn een reguliere bakkerij, dus er komen 
regelmatig klanten om brood en/of koekjes te kopen. 
Cliënten die het leuk lijkt om de kassa te bedienen, 
zijn daarom van harte welkom. Wij hebben een 
aantal vaste klanten waar wij dagelijks bezorgen. Dit 
wordt gedaan door een vrijwillige chauffeur. Hij kan 
hierbij soms wat hulp gebruiken van onze sterke 
mannen (en vrouwen natuurlijk ).  
We hebben ook een gezellige theeschenkerij. Daar 
komen klanten voor een kopje koffie met gebak of 
een sapje met een broodje. Dit wordt door cliënten 
(al dan niet met hulp van de begeleiding) 
klaargemaakt. Er moet (uiteraard) regelmatig 
schoongemaakt worden. Daarbij wassen wij zelf onze 
bedrijfskleding, dus wassen en strijken behoort ook 
tot de werkzaamheden.    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein Voogt 

E-mailadres Marjolein.Voogt@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 0174 – 610704 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
8:30 – 16:00 uur. (cliënten werken 
van 8:30 – 15:30 uur. 

 
 
 

http://www.hetblauwehek.nl/
https://www.facebook.com/hetblauwehek
mailto:Marjolein.voogt@ipsedebruggen.nl
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Het Blauwe Hek “LEKKER 

creatief” 

 
 

Oranjesluisweg 20 in Naaldwijk 

0174 540165 

www.hetblauwehek.nl  

https://www.facebook.com/hetblauwehek  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  
Jong volwassenen & volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Diensten, horeca en “industrie” 

Specifieke 
doelgroep?  

n.v.t. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB of ZIN 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De creatieve groep:  
Hier is op maandag, dinsdag en donderdag plek voor 
6 cliënten.  
We zitten in een aparte ruimte (naast de 
theeschenkerij), ieder aan een eigen tafel. Deze 
tafels staan aan elkaar geschakeld, als in een kring. 
De werkzaamheden bestaan uit het maken van 
geschenkverpakkingen voor (in eerste instantie) 
producten uit de bakkerij. Dit hopen we in de 
toekomst uit te kunnen breiden naar andere 
geschenken. Daarbij kan je denken aan doosjes en 
labels, maar ook aan het bestickeren van 
weckpotten. Dit doen wij door middel van “stansen”. 
Met stansmallen (cutting dies) is het mogelijk om 
eenvoudig figuren en vormen uit papier te snijden 
met behulp van een stansmachine. Op YouTube is 
daar een leuk filmpje over te vinden: 
https://youtu.be/hHN8LjDHqt4  (het stansen begint 
bij 2:33)  
De groep is nog nieuw, dus andere ideeën zijn van 
harte welkom!  
 
 
 

 
 

 
 

   
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein Voogt 

E-mailadres Marjolein.Voogt@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 0174 – 610704 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
8:30 – 16:00 uur. (cliënten werken 
van 8:30 – 15:30 uur. 

http://www.hetblauwehek.nl/
https://www.facebook.com/hetblauwehek
https://youtu.be/hHN8LjDHqt4
mailto:Marjolein.voogt@ipsedebruggen.nl
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Aluna begeleiding; 

Dagbesteding Bijeen 

 

 
 

Zwetkade Noord 3 in Wateringen 

06-21495159 

www.alunabegeleiding.nl  
https://www.facebook.com/aluna.begeleiding  

 
 

Leeftijd doelgroep   Jong volwassenen/ volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Dagbesteding met arbeidsmatige 
activiteiten, horeca, groen 
activiteiten en huishoudelijke 
activiteiten. 

Specifieke 
doelgroep?  

Moeten kunnen functioneren in 
een groep 

Stage 
mogelijkheden? 

Er zijn stage mogelijkheden op de 
maandag, dinsdag en donderdag. 

Bekostiging  
stage ?  

Uit PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij dagbesteding Bijeen bieden we een zeer 
kleinschalige dagbesteding. We werken samen met 
Boerderij Dichtbij en werken mee in de 
groenvoorziening, huishoudelijke activiteiten zoals 
de was, ramen zemen, schoonmaken etc. Daarnaast 
bereiden we lunches voor en bakken we taarten op 
bestelling, 
Tevens hebben we ook diverse arbeidsmatige 
werkzaamheden zoals kaartjes op stokjes steken, 
strikken maken, papier versnipperen, 
loomelastiekjes en strijkkralen op kleur sorteren. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Mariëlle van der Knaap 

E-mailadres marielle@alunabegeleiding.nl / 
info@alunabegeleiding.nl  

Telefoonnummer 06-21495159 

Openingsdagen 
en -tijden 

9.00-16.00 uur  op maandag, 
dinsdag en donderdag 

http://www.alunabegeleiding.nl/
https://www.facebook.com/aluna.begeleiding
mailto:marielle@alunabegeleiding.nl
mailto:info@alunabegeleiding.nl
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De Turfschipper 
(Voorheen De werkwinkel) 

 

 
 

Turfschipper 47 in  Wateringen 

0174220164 

https://middin.nl/de-werkwinkel  

https://www.facebook.com/DeWerkwinkelMiddin/  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type 
dagbesteding  

Activiteiten, werken onder 
begeleiding bij bedrijven. 

Specifieke 
doelgroep?  

Alle doelgroepen 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Creatief bezig zijn en mooie cadeautjes maken 
In De Werkwinkel, een activiteitencentrum voor creatieve 
bezigheden in Wateringen, worden bijzondere 
cadeauproducten gemaakt en verkocht door cliënten met 
een verstandelijke beperking. De activiteiten zijn 
laagdrempelig en aangepast aan de mogelijkheden en 
wensen van de deelnemers. 
Vijf dagen per week, van 08.30 tot 15.30 uur, werkt een 
groep van gemiddeld 12 cliënten in De Werkwinkel. Ze 
maken onder andere kaarsen en kleine cadeauartikelen, 
zoals met chocolaatjes opgemaakte boeketjes. Ook 
worden er potten met kleurige motieven beschilderd en 
sieraden gemaakt, die altijd aansluiten bij de actuele 
modetrends. 
 
Een eigen cadeauwinkel 
In de winkel die aan dit activiteitencentrum verbonden is, 
worden de artikelen te koop aangeboden. Aan de 
presentatie wordt natuurlijk veel zorg besteed. Mensen uit 
de buurt komen er graag even langs voor een bijzonder 
cadeautje. De cliënten zijn vanzelfsprekend erg trots als 
hun producten verkocht worden. Ze helpen dan ook graag 
mee in de winkel. 
 
Rustig tempo 
De activiteiten in De Werkwinkel zijn aangepast aan de 
mogelijkheden van de deelnemers. Zo kunnen ze kiezen 
uit diverse werkzaamheden en krijgen ze altijd 
ondersteuning bij de verschillende stappen van een 
creatief proces. Er wordt niet onder tijdsdruk gewerkt. Als 
het allemaal even niet zo gemakkelijk gaat, kan dat ook. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Angela van Meurs  

E-mailadres a.van.meurs@middin.nl  

Telefoonnummer 0642417764 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 
17 uur 

https://middin.nl/de-werkwinkel
https://www.facebook.com/DeWerkwinkelMiddin/
mailto:a.van.meurs@middin.nl
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Het Kompas 
 

 

Turfschipper 38 in  Wateringen 

08803-64373 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-
kompas 

 

 

 
 

 
Leeftijd doelgroep  (jong-) volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Industrieel 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB, evt met autisme of (lichte) 
gedragsproblemen. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, in overleg. 

Bekostiging  
stage ?  

In overleg, afhankelijk van 
verschillende factoren 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij ons ben je echt aan het werk. Je kunt allerlei 
werkjes doen die wij in opdracht van bedrijven uit 
de regio uitvoeren. 
We hebben veel werk voor bijvoorbeeld 
bloemenkwekers en kassenbouwers. 
Denk aan plantenkaartjes, tomatenhaken, 
onderdeeltjes met boutjes en moertjes en nog veel 
meer. 
Je doet elke dag 2 verschillende dingen, zodat het 
afwisselend en uitdagend blijft. 
Misschien ben je wel een handige hulp in het 
magazijn of kan je het werk, onder begeleiding, 
afwegen en inpakken. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Jacqueline Medema 

E-mailadres kompas@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803-64373 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma tm vrij 9.00-16.00 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-kompas
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/het-kompas
mailto:kompas@sheerenloo.nl
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Dagbesteding Mijn Werk 

Auditief  
Philadelphia Werk & Begeleiding 

 

 
 

Kruidenlaan 53  Wateringen 

06-1151 2243 

www.philadelphia.nl  

https://www.philadelphia.nl/locatie/mijn-werk-den-
haag-auditief  

https://www.philadelphia.nl/doof-slechthorend  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  (jong) volwassenen, 
schoolverlaters 

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatig, 
ontwikkelingsgericht 

Specifieke 
doelgroep?  

DOOF, SH, TOS 

Stage 
mogelijkheden? 

Nog niet 

Bekostiging  
stage ?  

x 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wij zijn een Dagbesteding Talent op z’n Plek. 
 
Dat betekent dat wij deelnemers plaatsen bij externe 
bedrijven, zoals Distributiecentrum, horeca,  
bedrijfsrestaurant, of andere bedrijven. Wij zoeken 
samen naar een geschikte plek en blijven de 
deelnemer op de werkplek begeleiden. 
Daarnaast ontvangen wij cliënten op de 
Dagbestedingsruimte in Wateringen met als doel 
cliënten laten doorstromen naar een externe plek. In 
Wateringen kunnen we werken aan: kennismaking, 
aanleren werknemersvaardigheden, ontdekken 
welke talenten je hebt en ervaringen opdoen bij 
externe bedrijven. 

 
Deelnemer moet aan volgende voorwaarden 

kunnen voldoen: 

- Zelfstandig taken kunnen uitvoeren of dit 

kunnen leren 

- WLZ of evt WMO indicatie 

- Bij voorkeur zelfstandig kunnen reizen per 

fiets of OV 

- Doof, slechthorend of 

taalontwikkelingsstoornis hebben 

- Regio Den Haag of Westland wonen en 

willen werken. 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Sophia Overduin 

E-mailadres Sophia.overduin@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 06-1151 2243 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag, dinsdag, donderdag, 
vrijdag (in de toekomst 5 
dagen) 
Overdag geopend 

 Er is momenteel een wachtlijst. 
We gaan in de loop van 2021 
uitbreiden 

http://www.philadelphia.nl/
https://www.philadelphia.nl/locatie/mijn-werk-den-haag-auditief
https://www.philadelphia.nl/locatie/mijn-werk-den-haag-auditief
https://www.philadelphia.nl/doof-slechthorend
mailto:Sophia.overduin@philadelphia.nl


 

18 
 

Welzijn E25 
 

 
 
 

 

 
 

Stoelmatter 2  2292 JL Wateringen  

085-1301870 

www.welzijne25.nl  

 
 
 
 
 

Leeftijd doelgroep  8-18 jaar  

Type 
dagbesteding  

Multi-media (film), dans, muziek en 
theater, sport, school  

Specifieke 
doelgroep?  

Productcodes begeleiding groep: 
41C01 (maximaal 5) 
41C02 (maximaal 3) 

Stage 
mogelijkheden? 

N.v.t. 

Bekostiging  
stage ?  

N.v.t.  

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Welzijn e25 is ervan overtuigd dat iedereen een 

waardevolle bijdrage kan leveren aan de 

samenleving. Wij helpen kansen te creëren door 

verschillende doelgroepen te ondersteunen, om zo 

de zelfredzaamheid en ontwikkeling te versterken en 

de betrokkenheid te bevorderen. Ons doel is een 

steun in de rug te zijn voor iedereen die dat nodig 

heeft. Dit doen wij door het aanbieden van diverse 

ondersteunende activiteiten en programma’s. 

Wij bieden groepscoaching aan jongeren van 8-18 

jaar die gericht is op het behalen van individuele 

doelen d.m.v. leuke activiteiten, zoals dansen, koken, 

sport, muziek en theater en multimedia onder 

begeleiding van een ervaren vakdocent en jongeren 

coach.  

Voorbeelden van eventuele doelen zijn; het optimaal 
benutten van talent, stimuleren van 
lichaamsbeweging en gezonde leefstijl, bevorderen 
van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, versterkten 
van een positief zelfbeeld, leren omgaan met pesten, 
social media, structuur en cultuurverschillen en 
ontspanning en plezier kunnen ervaren in hetgeen 
dat je doet.  

 

 
 

 
 

 

 

 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Richard Trier 
Contact maandag t/m vrijdag 
van 9.00-17.00 uur  

E-mailadres info@coach25.nl  

Telefoonnummer 085 1301870 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dagbesteding dagelijks van 
10.00-20.00 uur  

http://www.welzijne25.nl/
mailto:info@coach25.nl


 

19 
 

Woutershof/Moeswerk 

 
 

Madeweg 9a, Monster 

0174-245247 

Zorglocatie - Woutershof Monster - Ipse de 
Bruggen 
www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-
monster  

Algemene pagina: Woutershof Westland | 
Facebook  
Duin-Werk, groep binnen dagcentrum: Duin-Werk 
Ipse de Bruggen | Facebook 
Moes-Werk, groep naast dagcentrum: Moes-Werk 
Ipse de Bruggen | Facebook 

 
Leeftijd doelgroep  Volwassenen, ouderen 

Type 
dagbesteding  

Beleving, creatief, industrie, groen, 
huishoudelijk  

Specifieke 
doelgroep?  

Alle doelgroepen mogelijk door de 
diverse groepen binnen het 
dagcentrum  

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja  

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB of ZIN 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Dagcentrum Woutershof Monster biedt 

dagbesteding aan volwassenen met een 

verstandelijke en/of meervoudige beperking. 

Warmte, Welzijn en Werk staan hier hoog in het 

vaandel.  

Er is een breed activiteitenaanbod voor jongeren, 

volwassenen en ouderen waarbij de cliënt centraal 

staat. Naast begeleiding is er waar nodig aandacht 

voor de verzorging tijdens de dagelijkse 

werkzaamheden. Daarbij is er oog voor 

mogelijkheden tot leren en ontwikkelen op deze 

gebieden. Er wordt een beroep gedaan op de 

individuele vaardigheden van de cliënt om hem zo 

zelfstandig mogelijk te laten functioneren.  

In overleg met de begeleiding wordt een passend 

dagprogramma gemaakt. Wanneer nodig is er naast 

het werk ook voldoende tijd voor rust en ruimte.  

Een aantal groepen heeft een belevingsgericht 
karakter, daarnaast is er een structuur-gerichte 
groep, een huishoudgroep, een ouderengroep, Duin-
Werk met industriële en creatieve activiteiten en 
Moes-Werk met tuinwerkzaamheden.  
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Brigitte van der Arend 

E-mailadres Brigitte.van.der.arend@ipsedebru
ggen.nl 

Telefoonnummer 0174-245247 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 – 
15.30 uur  

Extra informatie Algemeen Ipse de Bruggen: Ipse 
De Bruggen - YouTube  
Ipse de Bruggen tv voor cliënten: 
Ipse de Bruggen TV - YouTube 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-monster
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-monster
http://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-monster
http://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/82/woutershof-monster
https://www.facebook.com/woutershofwestland
https://www.facebook.com/woutershofwestland
https://www.facebook.com/DuinWerkWoutershof
https://www.facebook.com/DuinWerkWoutershof
https://www.facebook.com/MoesWerk
https://www.facebook.com/MoesWerk
mailto:Brigitte.van.der.arend@ipsedebruggen.nl
mailto:Brigitte.van.der.arend@ipsedebruggen.nl
https://www.youtube.com/user/IpseDeBruggen
https://www.youtube.com/user/IpseDeBruggen
https://www.youtube.com/channel/UC3PWTWy_N_SVqZSTVTFYgoA
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Restaurant Samen 

 
 

Vijverweg 11 in Monster (terrein Westerhonk) 

0880364100 

samen@sheerenloo.nl 

https://www.facebook.com/RestaurantSamen  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen en volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Horeca 

Specifieke 
doelgroep?  

We hebben een diverse doelgroep, 
wel hebben we te maken met veel 
staand werk. Onze cliënten zijn 
doorgaans mobiel.  

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, wij nemen graag stagiaires mee 
om ze kennis te laten maken met 
horeca werk en samen te werken 
aan leerdoelen en 
werkvaardigheden. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 

Restaurant Samen is een 
bewogen, gezellige en veelzijdige werkplek. Er is 
veel structuur maar ook veel variatie. Voor ieder 
wat wils.  
Het gebouw heeft verschillende functies waar je bij 
kan worden ingedeeld. Zo is er de snijkeuken, hier 
bereid je de lunch voor de verkoop en op bestellingen 
voor.  
We hebben een restaurant groep die de aanvulling 
van producten verzorgd en de zalen die er zijn 
omzetten naar wens van de huurders.  De 
spoelkeuken moet worden beheerd en 
de onderhoudsploeg verzorgt het gebouw. Er is ook 
een mogelijkheid om kassa te leren draaien. 
2x per dag wordt er gewisseld van groep.  
Elke groep heeft een vaste begeleiding die die 
dag wordt gekoppeld aan je. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Dagmar, Suzanne, Minou 

E-mailadres samen@sheerenloo.nl 

Telefoonnummer 0880364100 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot vrijdag 
09.00 - 16.00 
Zaterdag 
10.00 - 16.00 

mailto:samen@sheerenloo.nl
https://www.facebook.com/RestaurantSamen
mailto:samen@sheerenloo.nl
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Academie voor 

Zelfstandigheid 
 
 
 
 
 

Vijverweg 2 in Monster (terrein Westerhonk) 

06 83249703 
www.academievoorzelfstandigheid.nl  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/ volwassenen en 
ouderen 

Type 
dagbesteding  

Opleiding facilitair, terrein en 
Groen, woonhulp en logistiek op 
instapniveau.  Diverse trainingen om 
zo zelfstandig mogelijk te kunnen 
wonen en werken.  

Specifieke 
doelgroep?  

Iedereen die de gesproken taal 
begrijpt en die moeite heeft met het 
reguliere onderwijs. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Wij kunnen in samenwerking met 
onze jobcoach stageplekken zoeken 
die nodig zijn met de 
praktijkopleidingen. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 
 

Omschrijving Dagbesteding: 
 

Wij geven trainingen om zo zelfstandig mogelijk 
te kunnen wonen of werken. Dat is o.a. koken, 
schoonmaken, budgetteren, sociale 
vaardigheden, omgang met social media. 
 

Tevens geven wij praktijkopleidingen op 
instapniveau met een stage en baangarantie. 
O.a. Woonhulp, assistent facilitair, logistiek of 
terrein en groen. Tevens geven wij SWB 
trainingen. De eenvoudigere variant van de VCA 
opleiding. 
 
Hoe ga je leren? 
Bij de Academie voor Zelfstandigheid leer je op 
jouw manier. En we weten hóe, omdat we daar 
heel veel kennis en ervaring hebben. Je kunt bij 
ons allerlei opleidingen volgen. Dankzij de 
handige digitale leeromgeving leer je overal. Je 
kunt werken op je telefoon, je tablet en je 
computer. Thuis, op je werk of bij de academie. 
Of op nog een andere plek. Wat jij prettig vindt. 
Je mag er zo lang over doen als jij wilt. Je slaagt 
dus altijd. Iedereen krijgt een diploma. 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Trainers van de AvZ of Ilona Bartels 
coördinator 

E-mailadres Academie.monster@sheerenloo.nl 
Ilona.bartels@sheerenloo.nl  

Telefoonnumm
er 

06 82352295 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur 

http://www.academievoorzelfstandigheid.nl/
mailto:Academie.monster@sheerenloo.nl
mailto:Ilona.bartels@sheerenloo.nl
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Atelier TOP 
 

 
 

Vijverweg 2 in Monster (terrein Westerhonk) 

0880364306 

www.academievoorzelfstandigheid.nl  

https://www.facebook.com/ateliertop1  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/ volwassenen en 
ouderen 

Type 
dagbesteding  

creatief 

Specifieke 
doelgroep?  

nee 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Zoek je een dagbesteding waar je mooie producten 

kunt maken? 

Heb je een verstandelijke beperking en ben je graag 
creatief bezig? Dan kun je terecht bij Atelier TOP. Dit 
is een creatieve afdeling op Het Westerhonk. Wat 
bieden wij? Atelier TOP heeft zich gespecialiseerd in 
keramiek, mozaïek en het maken van kaarsen. Bij 
Atelier TOP kun jij je blijven ontwikkelen op creatief 
gebied. Er wordt gebruik gemaakt van jouw talenten! 
Verkoop van producten Er worden veel mooie 
producten gemaakt, deze worden verkocht in ons 
atelier. Daarnaast worden onze producten ook 
verkocht bij de SPAR (op het Westerhonk), de Hooge 
Hoed en tijdens markten. Heb je interesse? Je bent 
altijd welkom om langs te komen bij Atelier TOP. 
Onze openingstijden zijn: Maandag tot en met vrijdag 
van 9 uur tot 15.30 uur. 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Wilma schouten/Monique 
Kerklaan v/d Berg 

E-mailadres top@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 0880364306 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 
17.00 uur 

http://www.academievoorzelfstandigheid.nl/
https://www.facebook.com/ateliertop1
mailto:top@sheerenloo.nl
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Belevingstuin De Bosroos 

 
 

Bosweg 18 in Monster (terrein Westerhonk) 

08803 64321 

https://www.facebook.com/belevingstuindebosroos  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongeren met een (matig) licht 
verstandelijke beperking  

Type 
dagbesteding  

Leren en onderhouden van de 
(moes)tuin en het verkopen van de 
(tuin gerelateerde) producten  

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, LVB  

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, hier kan over gesproken worden  

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 

Bij Belevingstuin de Bosroos werk je in een 

(moes)tuin. Er moet namelijk van alles onderhouden 

worden. Op deze werkplek zorgen we er samen voor 

dat alles er netjes bijstaat.  

Hier help je mee vanaf het zaaien tot het oogsten van 

groente en fruit. Vervolgens verkopen we de 

biologische verse groente aan klanten. Daarnaast 

komen er vaak mensen langs om de natuur te 

beleven. Wij bieden hierin verschillende 

mogelijkheden.  

In de winterperiode gaan we deels naar binnen en 

werken we aan tuin gerelateerde producten. Je kan 

hierbij denken aan allerlei producten, van 

vogelhuisjes tot kerststukjes. De klanten kopen deze 

ook graag bij ons. Ook staan we ieder jaar op de 

kerstmarkt met onze zelfgemaakte producten.  

Vind jij het leuk om in een tuin te werken, ben je 

creatief en vind je het leuk om klanten te helpen?  

Dan is werken bij de Bosroos iets voor jou! 

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Iris Beekman of Theo Borst  

E-mailadres Bosweg.18@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803 -64321 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tm vrijdag van 9.00 tot 
15.30 

https://www.facebook.com/belevingstuindebosroos
mailto:Bosweg.18@sheerenloo.nl
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Houtbewerking Stoer 

 
 

Buitenhof 3 in Monster (terrein Westerhonk) 

0880364155 

https://www.facebook.com/houtbewerkingstoer/  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen en volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Industrie 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 
 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij Stoer werken mensen met een verstandelijke 

beperking onder begeleiding van onze medewerkers. 

De cliënten houden zich bezig met het creatieve 

proces van ontwerp tot het maken van de producten. 

Ons doel is hen meer kans te geven op een baan 

buiten Het Westerhonk en deel te nemen aan het 

arbeidsproces. 

 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Iris Hofstede 

E-mailadres Iris.hofstede@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 0880364155 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m vr 8.45-15.45uur 

https://www.facebook.com/houtbewerkingstoer/
mailto:Iris.hofstede@sheerenloo.nl
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Duinboerderij de 

Willemshoeve 

 
 

Hoevelaan 17 in Monster (terrein Westerhonk) 

08803-64329  06-10358208 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-
buurt/duinboerderij-willemshoeve 

https://www.facebook.com/Duinboerderij-
Willemshoeve-s-Heeren-Loo-
480933868712310/?ref=page_internal  

 
Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen en volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Boerderij en groen 

Specifieke 
doelgroep?  

Jeugd LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Zoek je nog een dagbesteding en hou je van dieren? 
Op de boerderij zijn altijd genoeg dingen te doen, zo 
kun je dieren voeren of hokken schoonmaken. Ook 
kun je meehelpen om de boerderij netjes te houden, 
door bijvoorbeeld te vegen of te snoeien. Maar ook 
om heerlijk zelf gemaakt producten te maken die we 
hier op het terrein plukken. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Kim van der Zwan, Randy Kuiper of 
Dick-Jan van Eijk 

E-mailadres Willemshoeve@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803-64329  06-10358208 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot vrijdag 
09.00 - 16.00 
 
Zaterdag 
10.00 - 16.00 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/duinboerderij-willemshoeve
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/duinboerderij-willemshoeve
https://www.facebook.com/Duinboerderij-Willemshoeve-s-Heeren-Loo-480933868712310/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Duinboerderij-Willemshoeve-s-Heeren-Loo-480933868712310/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Duinboerderij-Willemshoeve-s-Heeren-Loo-480933868712310/?ref=page_internal
mailto:Willemshoeve@sheerenloo.nl
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Het Jongerenhonk 
 
 
 

Binnenhof 1 in  Monster (terrein Westerhonk) 

08803- 64184  

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-
woonzorgparken-wijken/het-westerhonk/contact-
het-westerhonk  

 
Leeftijd doelgroep  Jongeren/ jongvolwassenen 

Type 
dagbesteding  

De dagbesteding is gericht op het 
ontwikkelen en vergroten van 
vaardigheden bij veel verschillende 
activiteiten. De bedoeling is dat de 
jongeren/ jongvolwassenen klaar 
worden gestoomd naar een vervolg 
dagbesteding die gericht is op een 
specialisme. 

Specifieke 
doelgroep?  

Het Jongerenhonk heeft een 
doelgroep die allemaal een matige 
tot ernstige verstandelijke 
beperking hebben, maar wel 
vaardigheden aangeleerd kunnen 
krijgen. De meeste jongeren/ 
jongvolwassenen hebben 
bijkomende problematieken zoals; 
gedragsproblemen, autisme, ADHD 
en het syndroom van Down. 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, minimaal 2 dagen in de week. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 
 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Het motto van het Jongerenhonk is om de jongeren/ 
jongvolwassenen met een verstandelijke beperking te 
stimuleren in hun ontwikkeling. De jongeren/ 
jongvolwassenen zullen zich ontwikkelen in 
zelfredzaamheid, sociale vaardigheden, communicatieve 
vaardigheden, emotionele vaardigheden, cognitieve 
vaardigheden en motorische vaardigheden.  
Stap voor stap maken de jongeren/ jongvolwassenen 
kennis met verschillende activiteiten en leren zij 
vaardigheden aan waardoor zij groeien in hun 
ontwikkeling en zelfstandigheid. Er wordt altijd rekening 
gehouden met de hulpvraag, het niveau en interesse van 
de cliënt. Door de manier van werken aan hun 
ontwikkeling zullen de jongeren/ jongvolwassenen 
uiteindelijk naar een passend werk of dagbesteding 
doorstromen. Een belangrijk deel van het Jongerenhonk is 
het bieden van structuur en voorspelbaarheid aan de hand 
van de methodiek ‘Geef me de 5'. 
 Er wordt gewerkt vanuit principes uit de TEACCH-
methode. Dit is een programma die tot doel heeft de 
individuele vaardigheden door middel van zeer 
gestructureerde, educatieve omgeving te stimuleren. Wij 
hebben binnen het Jongerenhonk vijf groepen. De 
activiteiten die de groepen doen zijn: industrieel werk, 
papier prikken, een maaltijd bakken, het schoonmaken 
van stoelen/ toiletten, kranten vouwen en een 
krantenwijk lopen, klusjes zoals het scheiden van afval en 
spullen van A naar B brengen, creatieve activiteiten en tuin 
werkzaamheden. Deze activiteiten zullen afgewisseld 
worden met ontspanningsactiviteiten om een goede 
balans te hebben tussen inspanning en ontspanning. 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Als je contact opneemt vraag je 
naar een van de persoonlijk 
begeleiders: Siona Bronswijk, Hedy 
Hulsebosch of  Suzan van der Zwan 

E-mailadres jongerenhonk@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803-64184 

Openingsdagen 
en -tijden 

9:00 uur t/m 15:30 uur 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk/contact-het-westerhonk
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk/contact-het-westerhonk
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/onze-woonzorgparken-wijken/het-westerhonk/contact-het-westerhonk
mailto:jongerenhonk@sheerenloo.nl
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Terrein en Groen 
 

 
 

Buitenhof 1 in Monster (terrein Westerhonk) 

06-50216608/06-10035480/06-50869051 

 

https://www.facebook.com/TerreinenGroen/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong/volwassen 

Type 
dagbesteding  

Groen en grijs(straatwerk bv) 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 
 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wij doen alle voorkomende werkzaamheden in het 
groen op het terrein van het Westerhonk, maar ook 
daarbuiten. Met onze werkbus gaan we b.v. naar 
Hoek van Holland of Maasland voor een groene klus. 
Er is van alles te leren en het is vooral erg gezond en 
gezellig om bij ons te werken ☺ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Hans Snel  

E-mailadres Hans.snel@sheerenloo.nl 

Telefoonnummer 06-50216608 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m vr van 8:30 tot 16:00 uur 

https://www.facebook.com/TerreinenGroen/
mailto:Hans.snel@sheerenloo.nl
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Veldbries 

 

Binnenhof 1 in Monster (terrein Westerhonk) 

08803-64421 

Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl  

 
Leeftijd doelgroep  Kind Jeugd (8 jaar tot 18 jaar) 

Type 
dagbesteding  

Dagbehandeling 
Lokaal 1 Klaar stomen voor een 
passende vervolg dagbesteding. 
 
Lokaal 2 Belevingsgerichte en 
sensopathische activiteiten. 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme en  MVG 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Lokaal 1: Ja 
Lokaal 2: Nee 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De veldbries heeft 2 lokalen voor 2 groepen 
kinderen.  
 
 
Groep 1:  
We zijn veel buiten te vinden om onze energie kwijt 
te raken. Binnen doen veel sensopatische en/of 
belevingsactiviteiten. Daarnaast werken wij aan 
zelfredzaamheid om deze verder te ontwikkelen en 
te behouden.  
 
 

Groep 2 : 
Is voor kinderen die niet meer mee kunnen in de klas 
of klaar zijn op school. Zij kunnen dan uitstromen 
naar de Veldbries.  
Hier bieden wij diverse activiteiten aan die ons 
inzicht geven in hun belevingswereld, interesses en 
vaardigheden, zodat we een compleet beeld krijgen 
en zo op zoek kunnen naar een vervolgplek van 
dagbesteding of werk. 
 
 
 
 

 
 
 

       
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Kelly van der Helm 
Coördinator dagbehandeling & 
dagbesteding jeugd 

E-mailadres Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 06-12972429 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot vrijdag van 9:00 uur 
tot 15:15 uur 
 

mailto:Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl
mailto:Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl
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Zeebries 

 
 

Tuinlaan 20 in Monster (terrein Westerhonk) 

08803-64420 

Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl  

 
Leeftijd doelgroep  Kind Jeugd (4 jaar tot 18 jaar) 

Type 
dagbesteding  

Dagbehandeling 

Specifieke 
doelgroep?  

Zeebries is voor jongeren tussen 
4-18 jaar met een verstandelijke 
beperking en moeilijk 
verstaanbaar gedrag. De 
verstandelijke beperking kan 
variëren van een licht tot 
ernstige verstandelijke 
beperking.  

Stage 
mogelijkheden? 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Op de dagbehandeling Zeebries zitten jongeren die 

tijdelijk zijn uitgevallen op school (speciaal onderwijs).   

De verwachting van deze jongeren is dat ze binnen een 
bepaalde periode weer terug kunnen stromen naar het 
(speciaal)onderwijs.  
De terugstroom wordt gerealiseerd door het aanbieden 
van een voorspelbaar en gestructureerd dagprogramma. 
Tijdens dit programma wordt er in kaart gebracht wat de 
jongere al kan en wat er nodig is om weer terug te 
stromen. Middels een fasering werkt het kind terug 
richting school (speciaal onderwijs).  
 
De 2 hoofddoelen bij de Zeebries zijn:  
1 Schoolse vaardigheden behouden en ontwikkelen.  
2-Werken aan en behandelen van de achterliggende 
problematiek van de uitval in het speciaal onderwijs. 
 
Om dit te realiseren is er een nauwe samenwerking met 
het (speciaal) onderwijs. In deze samenwerking wordt er 
gekeken wat er maximaal te behalen is en waar het nodig 
is aan te vullen met behandeling binnen ‘s Heerenloo. 
 
De Zeebries is voor jongeren tussen 4-18 jaar met een 
verstandelijke beperking en moeilijk verstaanbaar gedrag. 
De verstandelijke beperking kan variëren van een licht tot 
ernstige verstandelijke beperking.  
 
Jongeren kunnen zowel in grote of kleine stapjes groeien 
in hun ontwikkeling.  
De jongeren worden uitgedaagd tot het opdoen van 
nieuwe (succes) ervaringen.   
Door het bieden van structuur en een duidelijke 
begeleiding stijl waar passend leermateriaal wordt 
aangeboden, is er voldoende ruimte om tot ontwikkeling 
te komen.  
Er wordt gewerkt aan schoolse vaardigheden en er wordt 
gewerkt aan de achterliggende problematiek van de 
tijdelijke uitval in het (speciaal)onderwijs. 

 
 

         

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Kelly van der Helm  
Coördinator dagbehandeling & 
dagbesteding jeugd 

E-mailadres Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 06-12972429 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 08:30 uur tot 15:15 uur. 
Woensdag van 08:30 uur tot 12:30. 

mailto:Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl
mailto:Kelly.van-der-helm@sheerenloo.nl
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Informatiepunt Receptie 
 

 
 

Vijverweg 2 in Monster (terrein Westerhonk) 

088 03 64001 

Receptie.westerhonk@sheerenloo.nl 
 

 
Leeftijd doelgroep  Volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatig: administratief 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja in overleg 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wij bieden een gezellige kleinschalige dagbesteding 
waar je administratieve werkzaamheden doet bv: 

• We verwerken de ontvangen post, brengen post 
en pakketten rond met de postkar, halen de 
post op bij het hoofdgebouw(postronde). 

• We printen (nieuws-)brieven, vouwen deze, 
insteken in enveloppe, etiketten er op. 

• We frankeren de post en maken de post 
verzendklaar welke dagelijks wordt opgehaald 
door PostNL 

• We bezorgen onder andere picto nieuwsbrieven 
bij alle woningen op het terrein van Het 
Westerhonk 

• We knippen en lamineren diverse plaatjes 

• We werken met de snijmachine 

• We doen daarnaast nog diverse opdrachten 
waarvoor we gevraagd worden, bakjes vullen, 
kaartjes aan iets vastmaken etc. 

• Achter de balie mensen helpen 

• Op de computer; mailtjes lezen en versturen, 
lijsten maken, werken met Word en Excel. 

 
Je gaat bij ons samenwerken met andere cliënten en 
hebt contact met klanten aan de balie, via de 
telefoon en collega’s van andere dagbestedingen. 
De sfeer is ontspannen en iedereen kan op zijn 
eigen tempo de vaardigheden leren die hij nodig 
heeft en waar zijn/haar interesse ligt. 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Noëlle van Dijk     Magda van der 
Helm, Carla Heusschen 

E-mailadres Magda.van-der-
Helm@sheerenloo.nl 
Noelle.van-Dijk@sheerenloo.nl 
Carla.Heusschen@sheerenloo.nl  
 

Telefoonnummer 06 13808504 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur 

mailto:Receptiewesterhonk@sheerenloo.nl
mailto:Magda.van-der-Helm@sheerenloo.nl
mailto:Magda.van-der-Helm@sheerenloo.nl
mailto:Noelle.van-Dijk@sheerenloo.nl
mailto:Carla.Heusschen@sheerenloo.nl
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Eco-street 

 
 

Bosweg 13 in Monster (terrein Westerhonk) 

06-51120245 /  06-83028909 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/eco-street-
in-monster 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong-volwassenen 

Type 
dagbesteding  

industrie 

Specifieke 
doelgroep?  

J-LVB, autisme 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Er is een aantal stageplekken 
beschikbaar. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Op de Eco-Street kunnen enthousiaste jongelui aan 
de slag die van afwisselend werk houden en van 
aanpakken weten. De Eco-Street is een 
leer/werkplek voor jongeren met een verstandelijke 
beperking. We bieden je uitdagend werk. Je bent veel 
buiten bezig, met technische werkzaamheden, je 
leert materialen gebruiken en je hebt 
groeimogelijkheden. Naast afvalscheiding en 
demontage help je bij het terreinonderhoud en doe 
je klussen op het terrein. We werken er samen aan 
dat je je zo volledig mogelijk kunt ontwikkelen.  

We werken met het meetinstrument INVRA om daar 
je werkdoelen uit te halen. Bij de Eco-Street werken 
we met 3 fases waarin je kunt doorstromen. We 
kijken samen of er hulp van de jobcoaches nodig is. 
De tijdsduur van de fases is afhankelijk van je niveau 
en je omstandigheden. 
 
Houd jij van afwisselend werk en vind je het 
belangrijk om de wereld mooi te houden? En ben je 
ook een beetje handig? Kom dan werken bij de Eco-
Street!  
Op de Eco-Street halen we dingen zoals kasten, 
bedden, oude apparatuur en fietsen uit elkaar, 
scheiden het afval en zorgen dat de grote 
papierstroom van het hele Westerhonk in goede 
banen wordt geleid. Het papier persen we tot balen 
en laten dit afvoeren. Ook zijn we met de 
serviceploeg bezig met klusjes op het woonzorgpark. 
Via werk en scholing krijgen de jongeren een kans om 
door te groeien naar een andere baan.”  

 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Kees Bosch 

E-mailadres ecostreet.zwn@sheerenloo.nl 

Telefoonnummer 06-51120245 
 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9:00 
tot 16:00 

https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/eco-street-in-monster
https://www.sheerenloo.nl/in-de-buurt/eco-street-in-monster
mailto:ecostreet.zwn@sheerenloo.nl


 

32 
 

Au Boulot 
 

 

Vlaardingsekade 47 in Schipluiden 

0153649608  /  06-12062058 

www.Auboulotzorg.nl  
https://www.facebook.com/StichtingAuBoulot  

https://www.instagram.com/au_boulot/?hl=nl  

 
 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Vanaf 18 jaar  

Type 
dagbesteding  

Creatief, bakken, 
houtbewerking, tuinieren, 
helpen op de boerderij, 
ontspanning 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme en verstandelijke 
beperking 

Stage 
mogelijkheden? 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

PGB, WMO, WLZ 
incidenteel in overleg gratis. 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Au Boulot is een dagbesteding voor jongeren met 
een verstandelijke beperking en/of autisme. Bij ons 
op Au Boulot bieden we verschillende activiteiten 
aan. Als begeleiding kijken we vooral naar wat de 
deelnemer nodig heeft. Een belangrijk doel bij ons 
op de dagbesteding; een zinvolle dagbesteding waar 
de deelnemer de ruimte krijgt om zichzelf te zijn en 
te leren/ontdekken waar zijn/haar kwaliteiten 
liggen.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 
EVEN VOORSTELLEN 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Fleur Mostert 

E-mailadres info@auboulotzorg.nl  

Telefoonnummer 06-12062058 / 0153649608 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma-vrij 09:00u-16:00u 

http://www.auboulotzorg.nl/
https://www.facebook.com/StichtingAuBoulot
https://www.instagram.com/au_boulot/?hl=nl
mailto:info@auboulotzorg.nl
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Stella Mundi 
 

 
 

Kortebuurt 16a in Maasland 

06 22698968 

www.stellamundi.nl  

https://013d6e0a-90fe-4bdd-b93f-
141526b67927.filesusr.com/ugd/57a014_b668912618
1e4c118630f8108cd9cc6d.pdf  

https://www.facebook.com/profile.php?id=10005443
5311978 

 
Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Creatief, houtbewerking/techniek, 
theater, arbeidsmatig, (moes)tuin/ 
groen, sport & beweging, onderwijs 
(onderhoud verworven 
vaardigheden), koken & bakken, 
dieren verzorgen (kip, konijn, 
schaap, geit etc), activiteiten buiten 
de locatie 

Specifieke 
doelgroep?  

Nee, wel altijd op basis van intake en 
inschatting goede match  

Stage 
mogelijkheden? 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Uit PGB 

Omschrijving Dagbesteding: 
Het beste kunt u onze folder even lezen. 
 
Stella Mundi is opgezet vanuit onze droom om op 1 
locatie verschillende activiteiten (zowel binnen als 
buiten) aan te kunnen bieden voor jongeren die een 
korte concentratie- en motivatieboog hebben en 
baat bij afwisseling.   
Heel kort gezegd bieden we een veelheid aan 
activiteiten die dagelijks of wekelijks afwisselend 
worden ingezet zodat deze aansluiten bij onze 
deelnemers. Zo gaan we elke dag op zoek naar een 
fijne balans tussen plezier en stimulatie, binnen en 
buiten zijn en tussen belevingsgerichte – en 
arbeidsgerichte dagbesteding. 
Wat Stella Mundi uniek maakt: 
-onderwijs en educatie om op school geleerde kennis 
en vaardigheden verder te ontwikkelen 
-een groot aanbod aan verschillende activiteiten 
-iedere dag sport en beweging 
-betekenisvol contact en uitwisseling met de 
samenleving 

 
De meeste activiteiten (zoals knutselen, omgang met 
de dieren, dansen of theater) kunnen we natuurlijk 
ook in de vrije tijd (namiddag) doen. Maar we zullen 
bij mooi weer bijvoorbeeld ook erop uit trekken naar 
het natuurgebied in de buurt, de Foppenplas of 
andere fijne plekken om bijvoorbeeld even te 
picknicken. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Karin Leithuijser 

E-mailadres contact@stellamundi.nl  

Telefoonnummer 06 22698968 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag 8.30 – 19.30 
uur 

http://www.stellamundi.nl/
https://013d6e0a-90fe-4bdd-b93f-141526b67927.filesusr.com/ugd/57a014_b6689126181e4c118630f8108cd9cc6d.pdf
https://013d6e0a-90fe-4bdd-b93f-141526b67927.filesusr.com/ugd/57a014_b6689126181e4c118630f8108cd9cc6d.pdf
https://013d6e0a-90fe-4bdd-b93f-141526b67927.filesusr.com/ugd/57a014_b6689126181e4c118630f8108cd9cc6d.pdf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054435311978
https://www.facebook.com/profile.php?id=100054435311978
https://013d6e0a-90fe-4bdd-b93f-141526b67927.filesusr.com/ugd/57a014_b6689126181e4c118630f8108cd9cc6d.pdf
mailto:contact@stellamundi.nl
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Dagcentrum Maassluis 
 

 
 

Schubertlaan 7 in Maassluis 

010- 591858598 

www.asvz.nl  

www.facebook.com/bijasvz.  

 
 

Leeftijd doelgroep  Een diverse doelgroep van 
jongvolwassenen, volwassenen en 
ouderen. 

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatig en belevingsgericht. 

Specifieke 
doelgroep?  

Doelgroep: LVB, EMB (met 
daarnaast cliënten met autisme, 
epilepsie, diabetes mellitus). 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Jazeker. 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Het dagcentrum is heel divers in het aanbod van de 

verschillende activiteiten. Een dag bij ons op de 

dagbesteding is nooit hetzelfde en daarom ook interessant 

en uitdagend. Onze doelgroep bestaat uit verschillende 

leeftijdsklasse (van jong tot oud). Ons dagcentrum heeft 

zichzelf goed op de kaart gezet met onze textielgroep 

waarbij wij op bestelling allerlei textiel maken en leveren. 

Denk hierbij aan het naaien van handdoeken, theedoeken, 

vaatdoeken, washandjes, slabben enzovoort. De cliënten 

zijn hierbij de spil van het dagcentrum. Daarnaast maken 

de cliënten voor de Volkswagenfabriek een onderdeel 

voor het oliefilter (ringetjes in de autodoppen doen). Ook 

maken wij geurzakjes gevuld met geraspte zeep, die 

bedrijven kunnen gebruiken als relatiegeschenk. Naast het 

arbeidsmatige werk bieden wij ook belevingsgerichte 

activiteiten aan. Zoals: snoezelen, sensopathisch spel, de 

Tovertafel, de Braintrainer, zingen met behulp van picto’s 

waar de liedjes op uitgebeeld staan, knutselen, tekenen, 

koken/bakken, sport en spel, tuinieren (moestuintje), 

papier sorteren en versnipperen voor 

bedrijven/supermarkten.  

 

     

 
 

 
 

 
 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Monique Banarsi teamleidster 
Dagcentrum Maassluis 

E-mailadres mbanarsi@asvz.nl  

Telefoonnummer 010-5901808 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma-vr 9.00-16.30 

http://www.asvz.nl/
http://www.facebook.com/bijasvz
mailto:mbanarsi@asvz.nl
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Zorgorganisatie Nieuw Begin 

 

 
Dagbesteding: Vleersteeg 8 in Vlaardingen  
Wonen: Oosthavenkade 24b in Vlaardingen 

06-46161547 

www.dagbestedingnieuwbegin.nl  

https://www.facebook.com/Zorgorganisatienieuwbegin/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Vanaf 18 jaar 

Type 
dagbesteding  

Dagbesteding: 
- Creatieve activiteiten 
- Ontwikkelingsgerichte activiteiten 
-Fotografie,meditatie (reduceren 
van stress) 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme 
Matig verstandelijke beperking 
Licht verstandelijke beperking 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, er kan stage gelopen worden 
vanuit school. 

Bekostiging  
stage ?  

Gratis ( stage tot 2 dagen in de 
week) 
Uit PGB ( Stage 3 dagen in de week) 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij Dagbesteding Nieuw begin is het aanbod groot en 
divers. Wij kijken naar ieders kwaliteiten en 
vaardigheden en blijven samen werken met de cliënt 
aan hun sociaal-emotionele ontwikkeling. “Wij 
kleuren graag buiten de lijntjes”.  Van 
weerbaarheidstrainingen tot fotografie. Van 
schilderen en boetseren tot meditatie. Muziek en 
werken in de tuin. Kringgesprekken en 
boodschappen doen. Ook de cliënten kunnen 
aangeven wat zij graag nog verder willen 
ontwikkelen. Denk hierbij aan lezen, klokkijken, 
haken, breien, op de naaimachine werken. Ook zijn 
wij bezig met diverse projecten en samenwerkingen. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Samira Joual 

E-mailadres Info@dagbestedingnieuwbegin.nl  

Telefoonnummer 06-46161547 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dagbesteding: van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur – 
16.00 uur  
Wonen: kleinschalig 24-uurs 
Wonen 

http://www.dagbestedingnieuwbegin.nl/
https://www.facebook.com/Zorgorganisatienieuwbegin/
mailto:Info@dagbestedingnieuwbegin.nl
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Dagcentrum De Boei 

 
 

Nettenboetsterstraat 11  Vlaardingen 

088 967 41 40 
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/23/de-
boei  

https://www.facebook.com/De-Boei-1715558475369477 

 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen 
18 jaar en ouder 

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatige manier van werken 
Groepen: Dienstverlening, Hout, 
Industrie, Textiel, Verf 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB/ MVB/ autisme 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Stagemogelijkheden aanwezig 

Bekostiging  
stage ?  

Uit WLZ  in de vorm van PGB of ZIN. 
We bieden wel de mogelijkheid om 
te starten mocht er nog geen 
indicatie in WLZ aanwezig zijn. We 
geven 6 weken de tijd in een 
stageperiode om dit in orde te 
maken.   
 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Dagcentrum de Boei is een centrum waar op 
arbeidsmatige manier wordt gewerkt. De mensen 
kunnen kiezen welke groep zij het leukste vinden en 
kunnen ook afwisselend in de week verschillende 
groepen bezoeken mocht hun voorkeur uitgaan naar 
diverse activiteiten. Binnen de groepen werken we 
gezamenlijk aan een product of dienstverlening. 
Hierin proberen we de kwaliteiten en mogelijkheden 
van een ieder zoveel mogelijk te benutten. 
Samenwerken en leren staan hierin centraal.  
 

Groeien in werk 
Bij De Boei werk je in een beschermde omgeving. 
Maar je kunt je ook voorbereiden op een baan in een 
bedrijf of beschut werken. Of cursussen volgen. Je 
volgt een eigen werkrooster, waarbij we kijken naar 
wat je kunt en graag doet. En naar je 
toekomstplannen. Je kunt aan de slag bij onze: 
Je kunt aan de slag bij onze: houtwerkplaats, waar je 
bijvoorbeeld nestkastjes voor vogels, insecten en 
nachtdieren maakt. Op de verfgroep verf je de 
houten producten. Je hebt een industriegroep, waar 
je vooral spullen inpakt. Een textielgroep waar je met 
stof bezig bent en een keukengroep met receptie. En 
je kunt ook één dag per week oud papier ophalen in 
de gemeente Schiedam. 
 

  

  
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

nvt 

E-mailadres deboei@ipsedebruggen.nl 

Telefoonnummer 088 - 967 4140 

Openingsdagen 
en -tijden 

maandag tot en met vrijdag van 
8.30 tot 15.30 uur 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/23/de-boei
https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/23/de-boei
https://www.facebook.com/De-Boei-1715558475369477
mailto:deboei@ipsedebruggen.nl
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Beschut Werken Nieuwe 

Waterweg Noord 

 

 
 

Nettenboetsterstraat 11  Vlaardingen 

06-10934263  

Zorglocatie - Beschut Werken Nieuwe Waterweg 
Noord - Ipse de Bruggen 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Groenvoorziening en 
dienstverlening 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 

Beschut Werken biedt ook plek 
aan stagiaires. 

Bekostiging  
stage ?  

Uit WLZ  in de vorm van PGB of ZIN. 
We bieden wel de mogelijkheid om 
te starten, mocht er nog geen 
indicatie in WLZ aanwezig zijn. We 
geven 6 weken de tijd in een 
stageperiode om dit in orde te 
maken.   

 

Omschrijving Beschut werken: 

 
Wil jij heel graag je handen uit de mouwen steken 
binnen een regulier bedrijf of instelling en heb jij daar 
begeleiding bij nodig? Dan ben je bij Beschut Werken 
Nieuwe Waterweg Noord op het juiste adres. 
Wij bieden zinvolle dagbesteding in kleine groepen 
én onder directe begeleiding van professionals van 
Ipse de Bruggen. Onze taken hebben een 
arbeidsmatig karakter, waarbij er voor iedereen een 
passende taak is. Er is een opbouw van moeilijkheid 
in de taken en kan je je blijven ontwikkelen en doe je 
mee in de samenleving. 
 
Er zijn 4 locaties;  
Beatrixpark Schiedam Groenonderhoud 
(ma/di/wo/don/vrij) 
Vaartland Vlaardingen Dienstverlening in 
verzorgingshuis (ma/di/wo/don/vrij) 
DrieMaasHave Maassluis Dienstverlening in 
verpleeghuis (ma/di/don/vrij) 
Waterweg Wonen Vlaardingen Wijkmedewerkers 
(di/don/vrij) 
 
Wat verwachten we van jou?  
Dat je een enthousiaste en gemotiveerde inzet hebt 
bij het volgen van het dagprogramma.  
Vaardigheden die belangrijk zijn én die je bij de taken 
nodig hebt, zijn o.a.; kunnen samenwerken, beleefd 
zijn, zelfstandig taken uitvoeren en kunnen omgaan 
met materialen die bij de taken horen.  
Beheers je nog niet alle vaardigheden, maar ben je 

bereid om ze verder te ontwikkelen, dan zien we je 

graag als onze collega! 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Stephanie Vlietstra 

E-mailadres Stephanie.van.eijk@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 06 - 10 93 42 63 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag 8:30-15:30 
uur 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/101/beschut-werken-nieuwe-waterweg-noord
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/101/beschut-werken-nieuwe-waterweg-noord
mailto:Stephanie.van.eijk@ipsedebruggen.nl
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Anderscoachen 

 
 

Melkdragerhof 68, 2645 LS Delfgauw 

015-2576682 
06-43811414 

www.anderscoachen.info  

 

 
Leeftijd doelgroep  Dagbesteding 17 jaar en ouder 

Logeeropvang  6 jaar tot ….. 
Vrije tijd 6 jaar tot ……… 

Type 
dagbesteding  

Cognitieve vaardigheden taal/lezen 
en rekenen, creatief, sport- en spel, 
koken, enz.  

Specifieke 
doelgroep?  

Kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, in overleg 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
BREEK DE WEEK 
Wat is jouw talent? Sport- en spel, bakken, 
handvaardigheid en de keus om aan taal/ lezen en 
rekenen mee te doen. Biljarten en darten, wandelen, 
muziek, het kan en mag allemaal.  
Echt een breek in de week, specifiek voor jou. 
Kom je ook een keertje kijken?  
Iedere woensdag (middag) in Delft van 9.00 uur tot 
16.00 uur 
 

 

Zie voor meer informatie ook het blad LOGEREN en 
VRIJE TIJD van Anderscoachen 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Esther Schmitz 

E-mailadres mail@anderscoachen.info  

Telefoonnummer 0643811414 

Openingsdagen 
en -tijden 

Iedere woensdag (middag) in Delft 
van 9.00 uur tot 16.00 

http://www.anderscoachen.info/
mailto:mail@anderscoachen.info
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Hulpboeren Hoeve Biesland  
 

 
 

Bieslandseweg 1  Delfgauw 

06-25121856 / 06-46807061 

https://www.hoevebiesland.nl/zorgboerderij/ 

https://www.facebook.com/HoeveBiesland 

 
 

Leeftijd doelgroep  Vanaf 16 jaar 
Jong-volwassenen en volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatige dagbesteding: 
Boerderij met veeteelt, moestuin, 
bakkerij, winkel, inpakken bij 
groente abonnement ‘Kistje vol 
Smaak’, hout kloven 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, LVB, NAH, Lichte 
lichamelijke beperking 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Op de boerderij help je tussen 8:30 en 16:30 bij het voeren 

van de dieren (koeien, kalfjes, kippen, paarden, schapen), 

opstrooien en uitmesten van de stallen, het melken van de 

koeien en  natuuronderhoud. 

Het kan ook zijn dat je hout uit de omgeving verwerkt tot 

openhaardhout of dat je broden staat te bakken in de 

bakkerij. 

In onze Winkel bestaat het werk uit het aanvullen van het 

assortiment, het helpen van de klanten, het netjes houden 

van de winkel en het klaarmaken van de dagelijkse 

bestellingen. 

Vind je het prettig om op een boerderij te werken maar 

werk je ook graag binnen? Dan kun je onze bakkers 

helpen met het inpakken van koekjes en crackers of het 

netjes houden van de bakkerij. 

De werkzaamheden op de moestuin bestaan onder andere 

uit het zaaien, planten, oogsten en klaarmaken van 

verschillende soorten groenten en kruiden voor de 

verkoop. Net als het wieden van onkruid en het 

meedenken over oplossingen voor praktische problemen 

in het werk 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Tamara den Breejen 
 

E-mailadres hulpboer@hoevebiesland.nl 

Telefoonnummer 06-251 21 856 
 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag: 8:30 uur 
t/m 16:30 uur 

https://www.hoevebiesland.nl/zorgboerderij/
https://www.facebook.com/HoeveBiesland
mailto:hulpboer@hoevebiesland.nl
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Firma van Buiten  
 
 

Jacoba van Beierenlaan 81 in Delft 

015 2131000 

www.firmavanbuiten.nl 

https://www.facebook.com/FirmavanBuiten/  

https://www.youtube.com/watch?v=mOGEjtygen
Q&t=3s 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen, volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Horeca – Facilitaire 
dienstverlening – Groen en Dier 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, gedragsproblemen, 
LVB, Down Syndroom 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Uit PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
In de keuken van Firma van Buiten werken veel 
verschillende deelnemers samen! (dagbesteding, 
trajecten vanuit de gemeente naar werk en 
vrijwilligers) De deelnemers dagbesteding werken 
o.a. mee aan het maken van appeltaarten en 
brownies, wegen ze verschillende ingrediënten af en 
voeren taken uit aan de hand van een stap voor stap 
recept. Ze werken in kleine groepjes mee aan het 
maken van verschillende grote recepten, zoals 
soepen. En er zijn werkzaamheden in de 
spoelkeuken.  
Buiten de keuken zijn er verschillende facilitaire 
werkzaamheden, zoals de was; machines vullen, 
drogen, strijken, vouwen, maar ook de schoonmaak, 
de koffiehoek bijhouden, leveringen controleren en 
opruimen, er worden bestellingen klaargemaakt, 
ingepakt en rondgebracht.  
Buiten worden er diverse onderhoudswerk-
zaamheden uitgevoerd. En er zijn werkzaamheden te 
doen bij het Buurtkippenhok in het Hof van 
Delftpark, daar worden de kippen gevoerd, hokken 
uitgemest, eitjes geraapt en schoongemaakt en 
ingepakt.  
Tijdens het werk is er veel persoonlijke aandacht en 
begeleiding. Er wordt gewerkt aan 
werknemersvaardigheden, zelfstandigheid, het juist 
uitvoeren van taken, op tijd komen, samenwerken, 
op de juiste manier omgaan met collega’s en gasten. 

 

 

 
 

 
 
  

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Nienke Props 

E-mailadres nienke@firmavanbuiten.nl  

Telefoonnummer 06 820 80 998 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag, dinsdag, donderdag 
en vrijdag van 9:00 -16:30 uur 

Bijzonderheden Zoals in het filmpje ook te zien 
hebben wij verhuisplannen. Eind 
2021 hopen wij te verhuizen  te zijn 
in ons nieuwe pand op de TU 
Campus. 

http://www.firmavanbuiten.nl/
https://www.facebook.com/FirmavanBuiten/
https://www.youtube.com/watch?v=mOGEjtygenQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=mOGEjtygenQ&t=3s
mailto:nienke@firmavanbuiten.nl
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De Ruimte 

 

 
Mercuriusweg 1 in Delft 

088 - 967 14 00 

Dagbestedingslocatie - De Ruimte - Ipse de Bruggen  

 
Leeftijd doelgroep  Volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Actieve deelname aan: 
Horecagroep, dienstverlening, 
Kunstgroep, Industriegroep, 
tuingroep, repro, 
Brikfit(fietsenmakerij), Tint en 
Theatergroep 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De Ruimte, waar alles kan.  
Waar producten handgemaakt en persoonlijk 
zijn, vervaardigd door mensen met een 
verstandelijke beperking. Onze producten zijn uniek, 
duurzaam en met zorg gemaakt. Wij zijn van alle 
markten thuis, van druk- en inpakwerk, 
relatiegeschenken, tot leuke cadeaus voor een feest 
of verjaardag. Je kunt het bij ons vinden! 
Maatschappelijk ondernemen, duurzaam 
productgebruik en recycling zijn kenmerkend voor 
onze manier van werken. Ook zoeken wij regelmatig 
samenwerking met andere partijen zoals in De 
Delftse Uitdaging, Rabobank, IKEA Delft, Albert Heijn 
etc. 
Geïnteresseerd? Kijk dan verder bij onze 
verschillende onderdelen op onze website 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

 

E-mailadres AC.de.Ruimte.Delft@ipsedebru
ggen.nl  

Telefoonnummer 088 - 967 14 00 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m vrij 9:00 tot 16:00 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/16/de-ruimte/
mailto:AC.de.Ruimte.Delft@ipsedebruggen.nl
mailto:AC.de.Ruimte.Delft@ipsedebruggen.nl
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Begeleid Werken 

 
 

Mercuriusweg 1 in Delft 

06-10262085 

Dagbestedingslocatie - De Ruimte - Ipse de Bruggen  

 
 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen-volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Waar de “haalbare” interesse is van 
de client   

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Soms lopen cliënten al op een 
passende werkplek en kunnen daar 
uitstromen. Wij kunnen dan de 
jobcoaching verzorgen 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Via Begeleid Werken  is het mogelijk om 

vrijwilligerswerk te vinden in het vrije bedrijf. Denk 

aan werken op een kinderdagverblijf, bejaardenhuis, 

AH e.d.. 

Wij gaan met elkaar op zoek naar de mogelijkheden 

die er voor jou zijn door een uitgebreide intake. Komt 

daar een passende werkwens uit voort dan helpen 

wij  met het zoeken naar een  vrijwilligersbaan en 

gaan samen solliciteren en kunnen vervolgens 

begeleiding bieden op de werkplek. Soms is er een 

kleine vergoeding vanuit de werkgever. Naast je 

Wajong mag je ook niet heel veel bij verdienen. 

Heb je een Wlz-vg indicatie met een zzp3 of hoger en 

je kan zelfstandig reizen en je bent zo nodig bereid 

tot het volgen van een training. Dan ben je van harte 

welkom bij Begeleid Werken. 

 

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Yvonne van den Bos 

E-mailadres Yvonne.van.den.Bos@ipsedebrugg
en.nl  

Telefoonnummer 06-10262085 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag  8.30u. tot 
17.00u. 

 Wij werken in de regio Delft, 
Zoetermeer, Vlaardingen, 
Westland, Waddinxveen.. 

https://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/16/de-ruimte/
mailto:Yvonne.van.den.Bos@ipsedebruggen.nl
mailto:Yvonne.van.den.Bos@ipsedebruggen.nl
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Willemse Felsoord 
 

Linnaeuspad 6 in Delft 

015-2121668 

www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/will
emfelsoord 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  18 t/m 65 jaar 

Type 
dagbesteding  

Ontwikkeling, beleving, creatief, 
industrie, groen en huishoudelijk 

Specifieke 
doelgroep?  

Het is voor mensen met een 
verstandelijke en/of meervoudige 
beperking. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, vanuit stage opbouw 
mogelijkheden tot volledig werken 

Bekostiging  
stage ?  

Wij bieden een stage aan waarbij de 
school verantwoordelijk is voor het 
vervoer. Bij stage of werken wordt 
er gebruik gemaakt van bv PGB, ZIN 
of WLZ. 

Omschrijving Dagbesteding: 
Ieder mens is bijzonder en heeft recht op een goed leven. 

Dat betekent zelf keuzes kunnen maken en bepalen wat 

belangrijk voor je is. We gaan uit van de eigen kracht en 

mogelijkheden van onze cliënten en hun netwerk. Dat 

betekent dat we niet voor hun bepalen, overnemen of 

betuttelen maar cliënten ondersteunen om de regie over 

hun eigen leven te voeren. Jezelf ontwikkelen, 

capaciteiten benutten en je wensen en dromen kunnen 

realiseren. Dat is onze visie bij Ipse de Bruggen en bij 

Willem Felsoord.  

Onze dagbesteding is gericht op de persoonlijke 

ontwikkeling en ontplooiing. Met persoonlijk bedoelen wij 

als locatie aansluiten op leeftijd/ontwikkelingsfase, aard 

van de handicap, hulpvraag en omstandigheden. Zo 

zorgen we ervoor dat we altijd richten op de 

mogelijkheden van de cliënt. 

Binnen Willem Felsoord is de sfeer warm en 

ongedwongen, alles draait om het beleven met elkaar. Een 

belangrijk onderdeel hiervan is elkaar ontmoeten. Zo laten 

wij bv mensen met verschillende niveaus en vaardigheden 

samen activiteiten doen. De één helpt daarbij de ander en 

beide leren van elkaar. Zo accepteren ze elkaars 

beperkingen en gaan ze met respect met elkaar om. Het 

gaat hierbij niet om het resultaat maar om het samen 

zinvol bezig zijn. 

Op basis van de zorg en begeleiding die cliënten vragen, 
zijn er verschillende groepen ingericht. Iedere cliënt heeft 
een plek in een vaste groep. Vanuit de groep kan het 
weekprogramma zo gevarieerd zijn als bij de cliënt past, 
bijvoorbeeld door activiteiten in een andere groepen te 
kiezen. 

 

A  

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Zorgmanager 

E-mailadres willemfelsoord@ipsedebruggen.nl 
 

Telefoonnummer 015-2121668  
Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 8.30-
16.00 uur 

 zorgmanager 

http://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/willemfelsoord
http://www.ipsedebruggen.nl/dagbestedingslocatie/willemfelsoord
mailto:willemfelsoord@ipsedebruggen.nl
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Zinderin Cadeau Delft 

 
 

Choorstraat 47 in Delft 

015-2131428 

www.middin.nl  

Informatieblad Zinderin Cadeau 

https://www.facebook.com/zinderinkunstmiddin  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/ volwassenen en 
ouderen 

Type 
dagbesteding  

Creatief en winkel. Er worden 
producten gemaakt voor onze eigen 
winkel en voor andere locaties. 

Specifieke 
doelgroep?  

Verstandelijke beperking: o.a. LVB, 
verschillende stoornissen, autisme, 
down syndroom, prader willy 
syndroom. 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Midden in het historische centrum van Delft staat 
Zinderin, een sfeervolle winkel met unieke cadeaus.  
 
Cliënten van Middin werken met veel plezier in de 
winkel en in het bijbehorende atelier. Cliënten 
maken een deel van de cadeau artikelen uit het 
assortiment. Dit zijn producten van verschillende 
materialen, die onder deskundige begeleiding 
worden gemaakt in het atelier achterin de winkel .  
 
In de winkel aan de voorzijde van Zinderin staan 
cliënten klanten te woord, pakken aankopen in en 
verzorgen de betaling. De combinatie van producten 
maken en het werken in de winkel samen met de 
begeleiders is goed voor de ontwikkeling van de 
cliënten. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Linda Scharloo 

E-mailadres zinderin@middin.nl  

Telefoonnummer 015-2131428 (of 0648481727) 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.30 tot 
17 uur 

 

http://www.middin.nl/
https://middin.nl/nl/pdf/78
https://www.facebook.com/zinderinkunstmiddin
mailto:zinderin@middin.nl
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Residentie Contact b.v. 

 
Kalfjeslaan 66 in Delft 

0623168567 

www.residentiecontact.nl 

https://www.facebook.com/residentiecontact  

 
Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen, volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Beleef, Creatief, Groen. 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, LVB, VG, ZGaud3 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja dat is mogelijk 

Bekostiging  
stage ?  

PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wij willen niet zomaar een dagbesteding zijn. Omdat 

iedereen anders is, wordt er naar gekeken wat het 

beste bij hem of haar past. Voor een ieder wordt een 

persoonlijk begeleidingsplan gemaakt. Wij bieden 

zorg op maat. 

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen of 

weinig activiteiten meer kunnen ondernemen. Mede 

daardoor ook weinig sociale contacten hebben. 

Dagbesteding is er ook voor de ontlasting van 

mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen 

mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen. 

 

Dagbesteding is bedoeld om structuur te bieden en 

een zinvolle invulling van de dag te geven. Daarbij 

helpt het om de zelfstandigheid waar mogelijk te 

vergroten. Het gaat hier om structurele activiteiten 

onder professionele begeleiding. 

We gaan naar volkstuintjes om op te knappen. We 
leren koken en wat daarbij allemaal komt kijken. Van 
boodschappen doen naar een maaltijd op tafel. We 
zijn creatief bezig met hout, schilderijen, tekenen, 
Branden van tekeningen op hout. We werken ook op 
locatie bij bedrijven. Zodoende maken we contact 
met de samenleving en echte collega’s. Daar doen we 
wat kleine klusjes. We lappen de ramen bij mensen 
thuis. We verzorgen de tuintjes bij mensen thuis. 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Robert van den Bosch 

E-mailadres info@residentiecontact.nl 

Telefoonnummer 0623168567 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m donderdag 9:00 
uur – 15:00 uur 
Vrijdag 9:00 – 12:00 uur. 

http://www.residentiecontact.nl/
https://www.facebook.com/residentiecontact
mailto:info@residentiecontact.nl


 

46 
 

Bizzi 

 
 

Meesterstraat 3 in Nootdorp 

015-3805922 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/83/bizzi  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/ volwassenen en 
ouderen 

Type 
dagbesteding  

arbeidsmatig en belevingsgericht 

Specifieke 
doelgroep?  

van schoolverlaters tot aan ouderen 
 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Je kunt bij Bizzi verschillende activiteiten doen, in je 

eigen tempo. Jongeren kunnen zich bij Bizzi 

voorbereiden op hun toekomst. Vanuit de basisgroep 

heeft iedereen een eigen weekrooster, waarbij jouw 

wensen en interesses centraal staan. Je kunt bij de 

volgende basisgroepen werken: 

Atelier: Hier kun je werken aan schilderijen, tassen 

beschilderen, schalen mozaïeken en kaarten maken 

Industriegroep: Deze groep verzorgt licht industriële 

werkzaamheden, zoals kaartjes insteken en sealen, 

schroeven (de)monteren of tellen en producten 

inpakken 

Muziekgroep: Hier kun je muziek maken, luisteren, 

beleven in muziek (BiM) en sporten op muziek 

Hand en Arbeid: Naast een gedeelte werken kun je 

hier ook handvaardigheid doen, zoals sieraden 

maken 

Werk in Uitvoering: Een groep voor o.a. 

schoolverlaters. Vanuit hier kun je  kennis maken met 

alle verschillende groepen van Bizzi. 

Keuken: Vanuit de keuken worden allerlei facilitaire 

werkzaamheden gedaan, zoals koffie en thee zetten, 

lunchkarren klaarmaken, de was verzorgen en de 

vaatwasser in- en uitruimen. 

 
 

 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Yvette Badoux 

E-mailadres Yvette.badoux@ipsedebruggen
.nl  of  bizzi@ipsedebruggen.nl  

Telefoonnummer 015-3805922 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
08.45-15.00 uur 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/83/bizzi
mailto:Yvette.badoux@ipsedebruggen.nl
mailto:Yvette.badoux@ipsedebruggen.nl
mailto:%20of%20%20bizzi@ipsedebruggen.nl
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Dagbesteding de Gilde 
 
 

Gildeweg 25 in Nootdorp 

088-9677240 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/432/d
agbesteding-de-gilde  

 
 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen, volwassenen 
en ouderen 

Type 
dagbesteding  

Beleving en industrie 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, EMB, LVB 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, in overleg met begeleiders 

kan er stage worden gelopen. 
 

Bekostiging  
stage ?  

Uit PGB of ZiN 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De doelgroepen die de Gilde bezoeken zijn erg divers. 

Zo wordt de begane grond vooral bezocht door 

mensen met een ernstig verstandelijke en/of 

meervoudige beperking (evmb). En wordt de eerste 

verdieping bezocht door mensen met een lichte tot 

matige verstandelijke beperking.  

De verschillende doelgroepen vragen daarom ook 

verschillende activiteiten. 

Beneden wordt er vooral belevingsgericht gewerkt, u 

kunt denken aan, snoezelen, belevingstheater, 

shantala massage en BIM (bewegen in muziek). Maar 

er wordt ook gekookt en gewandeld.  

Op de eerste verdieping is er een groep die 

industrieel werk verricht of doen zij klusjes in de wijk. 

De jongerengroep krijgt activiteiten aangeboden die 

de ontwikkeling stimuleren. Ook zitten er groepen 

waar structuur en beweging centraal staat.  

De kracht van dagbesteding de Gilde is dat er zorg op 
maat wordt geleverd. Elke activiteit is op de individu 
afgestemd. 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Frank van Engeldorp, 
zorgbemiddeling 
IpsedeBruggen 

E-mailadres Frank.van.Engeldorp@ipsedebr
uggen.nl  

Telefoonnummer 06 23 23 34 88 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m vrijdag van 9.00-
16.00 uur 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/432/dagbesteding-de-gilde
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/432/dagbesteding-de-gilde
mailto:Frank.van.Engeldorp@ipsedebruggen.nl
mailto:Frank.van.Engeldorp@ipsedebruggen.nl
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Beo-tuin 
 

 
 

Brasserskade 4 in Nootdorp. 
Locatie Beo-tuin: Sportlaan 13 

088-9671498  

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/71/be
o-tuin  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen 

Type 
dagbesteding  

In de Beo-tuin worden de 
handen uit de mouwen gestoken 
in het groen, onderhoud van tuin 
en kas. Activiteiten zijn 
bijvoorbeeld, grasmaaien, 
planten poten, oogsten, 
verkopen en koken met de zelf 
verbouwde groenten en fruit. 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB, autisme 

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, in overleg met begeleiders 
kan er stage worden gelopen. 

Bekostiging  
stage ?  

PGB of ZiN 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Op de Beo-tuin, gelegen op terrein Craeyrenburch, 
werken, leren en ontmoeten we anderen midden in 
het groen!  
 
De werkplek omvat een grote kas omringd door 
tuinen met bloemen, fruitbomen en struiken. Zowel 
binnen als buiten valt er veel te beleven en doen we 
activiteiten zoals het zaaien, planten en oogsten van 
allerlei bloemen, fruit en kruiden. Van onze oogsten 
maken we moois en lekkers waarvan iedereen kan 
genieten.  
 
Met onze verkoopkraam  gaan we op pad om 
boeketten, jam´s en planten te verkopen. Wat onze 
locatie kenmerkt is dat de mensen die er werken, 
genieten om buiten in de natuur te zijn.  
 
We werken samen, maar tegelijkertijd is er ook 
ruimte om zelfstandig tuintaken te doen. De 
activiteiten zijn divers van precieze klusjes zoals 
zaaien, verspenen of snijden van groentes tot fysiek 
zwaar werk.  
 
De beo-tuin is nog volop in ontwikkeling er liggen 
voor de toekomst mooie en leuke plannen. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Frank van Engeldorp, 
zorgbemiddeling 
IpsedeBruggen 

E-mailadres Frank.van.Engeldorp@ipsedebr
uggen.nl  

Telefoonnummer 06 23 23 34 88 

Openingsdagen 
en -tijden 

maandag t/m vrijdag van 9.00 
tot 16:00 uur. 

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/71/beo-tuin
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/71/beo-tuin
mailto:Frank.van.Engeldorp@ipsedebruggen.nl
mailto:Frank.van.Engeldorp@ipsedebruggen.nl
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Zorgkwekerij Bloei 

 

 
Europalaan 18 in Pijnacker 

06-51352696 

www.zorgkwekerijbloei.nl | www.landvanbloei.nl  

www.facebook.nl/zorgkwekerijbloei 

 
Leeftijd doelgroep  Vanaf 18 jaar/uitstroom:  

Type 
dagbesteding  

Arbeidsmatig Dagbesteding 
Groene werkzaamheden in de kas 
en in de winkel Land van Bloei 
Creatief/kunst in het atelier 
Houtbewerking 
Inpakwerkzaamheden 
Werk voor lokale ondernemers 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB – ASS -  Zorgkwekerij Bloei is 
niet rolstoel toegankelijk. 

Stage 
mogelijkheden? 

Er kan stagegelopen worden 
Dit is overigens alleen mogelijk 
als de stagiaire op alle plekken 
ingezet kan worden. 
 

Bekostiging  
stage ?  

PGB  

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Zorgkwekerij Bloei biedt passende dagbesteding aan 
mensen met een (verstandelijke) beperking en aan 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
De deelnemers van Bloei worden hulpkwekers 
genoemd. Zij worden begeleid door professionals 
waarbij uitgegaan wordt van de ‘kwaliteiten’ van de 
hulpkwekers. Bij Bloei gaat het om groei. Niet alleen 
de bloemen en planten maar vooral de hulpkwekers 
groeien met zorg en persoonlijke aandacht. 
Voor hulpkwekers heeft het werken op de 
Zorgkwekerij met kleurrijke planten en bloemen, 
binnen of buiten, een enorme positieve werking. 
Deelnemen aan de maatschappij, een deel zijn van 
het bedrijf en daarbinnen toch de gevraagde ‘zorg’ en 
‘aandacht’ ontvangen.  
Bloei richt zich op persoonlijke doelen van 
hulpkwekers en hebben te maken met:  
- Het (re) activeren van de hulpkwekers 
- Het leren van vaardigheden (sociale vaardigheden 
of werkvaardigheden) 
- Het behouden van vaardigheden 
- Het vergroten/behouden van eigenwaarde (het 
normaal meedoen aan de maatschappij) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein de Hoog – van Elst 

E-mailadres marjolein@zorgkwekerijbloei.nl 

Telefoonnummer 06-51352696 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m Vrijdag  09:00 
tot 16:00 uur 

http://www.zorgkwekerijbloei.nl/
http://www.landvanbloei.nl/
http://www.facebook.nl/zorgkwekerijbloei
mailto:marjolein@zorgkwekerijbloei.nl
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Poortwerk 

 

Berkelse Poort 37 in Berkel en Rodenrijs 

010-5148849 

www.middin.nl/poortwerk  

 
 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  jong volwassenen-volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Industrieel werk 

Specifieke 
doelgroep?  

VG, LG, NAH 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja (na versoepeling van de 
maatregelen covid-19.) 

Bekostiging  
stage ?  

Via PGB of ZIN 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
Werken in een uitdagend en beschut 

leer/werkcentrum: dat kan bij Poortwerk. Mensen 

met een grote afstand tot de arbeidsmarkt 

verrichten hier marktgericht werk dat aansluit bij 

hun mogelijkheden en ontwikkeling. Naast 

Poortwerk is er de mogelijkheid om werkervaring op 

te doen bij één van de begeleide werkplekken 

binnen de gemeente Lansingerland. Bij Poortwerk 

kun je een opleiding volgen tot schoonmaker of 

vulploegmedewerker. Verder verzorgen wij de 

cursus 'Brug naar werk' die gericht is op sociale 

vaardigheden en afspraken tijdens het werk. 

Poortwerk is een leer/werkcentrum, gevestigd op 

het bedrijventerrein de Berkelse Poort in Berkel en 

Rodenrijs. Onze medewerkers hebben een 

verstandelijke en/of lichamelijke beperking of niet 

aangeboren hersenletsel. 

Het productiewerk bestaat uit onder andere: 

inpakwerk, sorteerwerk, stickerwerk, montagewerk 

en distributie, papier- en archiefvernietiging.  

Binnen Poortwerk wordt iedereen begeleid in het 
werk en in zijn/haar persoonlijke ontwikkeling. Voor 
iedereen is er mogelijkheid te werken op het niveau 
dat bij hen past en hierin door te groeien. Er zijn 
werkplekken buiten Poortwerk om begeleid te 
werken. Vanuit Poortwerk gaat een jobcoach met 
een medewerker op zoek naar een goede externe 
werkplek. 

 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Petra Kreber en Robin 
Wijtenburg 

E-mailadres poortwerk@middin.nl  

Telefoonnummer 010-5148849 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m vr 08.00 – 16.00 uur. 
Werktijden tussen 09.00-15.30 
uur 

http://www.middin.nl/poortwerk
mailto:poortwerk@middin.nl
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De Smulhoeve 

 
 

 
 
 
 

Socrateslaan 73 in Den Haag 

070-4444300 

http://www.smulhoeve.nl/  

www.facebook.com/desmulhoeve   

 
Leeftijd doelgroep  Jongeren vanaf 17 jaar tot en met 

volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Horeca en boerderij  

Specifieke 
doelgroep?  

Licht verstandelijk beperkt  

Stage 
mogelijkheden? 

Ja  

Bekostiging  
stage ?  

Jongeren vanaf 17 jaar tot en met 
volwassenen 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Wij zijn een horeca werkplek met aangrenzend een 
boerderij. 
In het lunchcafé hebben wij dagbestedingsplekken in 
de keuken en bediening. De boerderij is van de 
gemeente Den haag maar wij doen daar 
ondersteunend werk zoals het terrein 
schoonhouden, dieren verzorgen en 
schoonmaakwerkzaamheden. Al vanaf dag 1 werken 
wij op naastgelegen Stadsboerderij Landzigt samen 
met de gemeente. Onder toezicht van de beheerder 
werken onze clienten, de hulpboeren, samen met 
een begeleider om daar de alledaagse taken uit te 
voeren. 
De stadsboerderij heeft een sociale functie in de wijk. 
Er is een groet diversiteit aan dieren, een green court, 
een groene speelplaats en er worden veel 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast is er veel 
gericht op educatie en komen er ook veel scholen en 
groepen. 
 
 

 
 
 

             

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Bianca Grundmann 

E-mailadres Bianca.grundmann@ipsedebru
ggen.nl  

Telefoonnummer 070-4444300 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dinsdag tot en met zondag 10:00-
16:30 uur 

http://www.smulhoeve.nl/
http://www.facebook.com/desmulhoeve
mailto:Bianca.grundmann@ipsedebruggen.nl
mailto:Bianca.grundmann@ipsedebruggen.nl
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Gewoon Binck 
Philadelphia Werk & Begeleiding 

 

 
 

Saturnusstraat 60  in Den Haag 

06-21821672 

https://www.philadelphia.nl/locatie/gewoon-
binck  

https://youtu.be/t3TJ-36xbck  

https://www.facebook.com/Gewoon-Binck-
107073567821506/  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/volwassenen 

Type 
dagbesteding  

dagbesteding, leer- of werkplek 

Specifieke 
doelgroep?  

Voor iedereen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Je hebt wel een 
indicatie voor dagbesteding nodig. 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

In overleg 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Gewoon Binck is een dagbesteding, leer en 
werklocatie in de Caballero Fabriek in de Binckhorst. 
Je kunt bij ons verschillende werkzaamheden doen. 
Belangrijk is dat we kijken naar jouw talenten en 
wensen. Waar ben je goed in? Wat kun je al? En wat 
wil je nog graag leren?  
Daarna zoeken we werkzaamheden die bij jou 
passen. Zo kun je jezelf verder ontwikkelen. 
 
Wat kun je bijvoorbeeld doen? 

• koffie, thee en lunches bij vergaderingen verzorgen 

• gastheer/gastvrouw zijn 

• werken in een hotel of magazijn 

• creatieve activiteiten 

• inpakwerkzaamheden 
Ook kun je werkervaring opdoen bij bedrijven waar 
wij mee samenwerken zoals: 7AM, Gemeentehuis, 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties en de Politie. 
 
Cursussen 
Je kunt bij ons ook cursussen volgen zoals: 
hospitality, wie ben ik, wie ben jij, werk, social media. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Elly Grevers en Anita Bekker 

E-mailadres gewoonbinck@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 06-21821672 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag-vrijdag van 9.00-1600 
uur 

tel:06-21821672
https://www.philadelphia.nl/locatie/gewoon-binck
https://www.philadelphia.nl/locatie/gewoon-binck
https://youtu.be/t3TJ-36xbck
https://www.facebook.com/Gewoon-Binck-107073567821506/
https://www.facebook.com/Gewoon-Binck-107073567821506/
mailto:gewoonbinck@philadelphia.nl
tel:06-21821672
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Zorg voor Arbeid 
in samenwerking met Stichting D-A-T 

 

 
 

Chroomstraat 31 in Den Haag 

0703859433 

www.zorgvoorarbeid.nl  

https://www.facebook.com/zorgvoorarbeid/  

 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Kleine klussen, verhuizingen, etc. 
Tevens reparatie computers 
=klein techniek 

Specifieke 
doelgroep?  

Alle doelgroepen 

Stage 
mogelijkheden? 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

PGB en Wlz 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 

Zorg voor Arbeid is een bijzonder onderhoudsbedrijf in de 
bouw. Onze werknemers hebben in veel gevallen een 
verstandelijke beperking. Daarom komen ze elders niet 
aan werk. Wel bij ons. We begeleiden ze goed, zorgen 
ervoor dat ze zich kunnen ontwikkelen tot vakman, en 
eventueel de stap kunnen zetten naar een regulier 
onderhoudsbedrijf. Indien een betaalde baan niet tot de 
mogelijkheden behoort zijn de collega‘s in ieder geval 
verzekerd van een zinvolle werkplek/dagbesteding. 
 
Tijdens de werkzaamheden krijgen de collega‘s alle uitleg 
en de gelegenheid om het zelf uit te proberen. Zo kan men 
zien waar de interesse naar uit gaat, wie wat echt leuk vind 
om te doen. En waar de talenten liggen. Zorg voor Arbeid 
vind het ontzettend belangrijk dat alle collega‘s een fijne 
en zinvolle daginvulling hebben. 
 
De collega‘s vinden het erg belangrijk dat ze gewaardeerd 
worden, waar mogelijk vakkennis op te doen en voor 
sommigen is het streven naar een betaalde baan het 
hoogst haalbare. We doen er alles aan om aan deze 
wensen (waar mogelijk) tegemoet te komen!  
 
Mogelijke werkzaamheden zijn: Het opknappen van 
meubels, timmeren, schilderen etc. En kleine verhuizingen 
en uitruimingen. Printers en computers ophalen en 
nakijken waar mogelijk werkend maken. 
 
 

 

 

  

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

André Coomans en/of Loek Siliakus 

E-mailadres info@zorgvoorarbeid.nl  

Telefoonnummer 0641155242 / 0614990825 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m donderdag 8.30u tot 
15.00u vrijdag 8.30u tot 12.00u 

http://www.zorgvoorarbeid.nl/
https://www.facebook.com/zorgvoorarbeid/
mailto:info@zorgvoorarbeid.nl
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Werk en leercentrum 
Waldeck  

 

 
 
 

Billie Holidaystraat 100 in Den Haag 

+31 70 325 06 05 / 06-42271810 

https://middin.nl/ac-waldeck  
www.facebook.com/ACWaldeckMiddin/ 

 
Leeftijd doelgroep  Vanaf 18 jaar.  

 

Type 
dagbesteding  

Werk en leercentrum. 
Creatief, buitenwerkzaamheden, 
productiewerk, beleef activiteiten, 
dienstverlenende werkzaamheden.  

Specifieke 
doelgroep?  

Geen specifieke doelgroep.  
Momenteel hebben we de 
volgende doelgroepen werkzaam 
binnen het werk en leercentrum: 
EMB, autisme, LVB, NAH, VG, LG.  

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, stage is mogelijk vanaf 16 jaar. 

Bekostiging  
stage ?  

Via WLZ of WMO, hier wordt een 
rekenmodule voor gemaakt. 
Kan ook via PGB, dit gaat via LEVIN. 

Omschrijving Dagbesteding: 
Op werk en leercentrum Waldeck zijn er 
verschillende werkzaamheden. Dit verschilt per 
groep. Een kort overzicht van de werkzaamheden per 
groep zijn: 
 
Beleven: Moestuin- snoezelen- TEACCH 
werkzaamheden - EMB gerichte activiteiten middels 
de Doedels methode. Er wordt volgens LACCS 
gewerkt op de groep  
 
Arbeid: Zwerfafval prikken in de wijk- recyclebaar 
materiaal inzamelen- productiewerk- papier 
versnipperen- meubels opknappen, hout 
werkzaamheden. 
 
Dienstverlening: Koffie service- de winkel en kassa- 
babykleding sorteren- de was ronde- productiewerk- 
receptie dienst, het voorbereiden en verzorgen van 
een avondmaaltijd of een gezond broodje.  
 
Ambacht groep: kaarsen en zeep maken- naaien en 
borduren- slingers maken–productiewerk. 
 
Newton/ Fruin: labels/kaarten/ cadeau 
verpakkingen/ honden snuffelmatten maken/ huisjes 
voor de egelopvang. 
 
Buitengroep: beleef activiteiten en buiten 
activiteiten. Wordt volgens de LACCS methode 
gewerkt.  
 
Door de grote diversiteit aan werkzaamheden en 
maatwerk is er voor ieder zijn/haar zorgvraag een 
passend aanbod. Door de vraag van de cliënt goed te 
verstaan streven we naar het goede doen voor de 
cliënt. Om het vervolgens goed te organiseren.  
Deze drie beloftes zijn ons Kompas, het leidend 
principe in ons dagelijks handelen. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Lisette Heerschap of Daniella 
Verstraten 

E-mailadres L.Heerschap@middin.nl of 
D.Verstraten@middin.nl  

Telefoonnummer +31 70 325 06 05 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag 9:00-
15:00 voor cliënten  

 
 

https://middin.nl/ac-waldeck
http://www.facebook.com/ACWaldeckMiddin/
mailto:L.Heerschap@middin.nl
mailto:D.Verstraten@middin.nl
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Werken met Begeleiding Den 

Haag 

 
 

Hoofdkantoor + locatie wmb Kantoor Rijswijk: 
Burgemeester Elsenlaan 170, 2288 BH Rijswijk 

070 322 22 46 

www.middin.nl 

 
Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen / volwassenen 

/ ouderen 

Type 
dagbesteding  

Horeca / facilitair (zodra 
sportclubs weer open gaan zal 
ook groen volgen) 

Specifieke 
doelgroep?  

Volwassen cliënten en leerlingen 
met een verstandelijke of 
lichamelijke beperking.   

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

Uit indicatie  

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Werken met Begeleiding Den Haag bestaat uit vijf 
verschillende leer en werk locaties in Den Haag en 
omgeving voor mensen met een beperking of afstand 
tot de arbeidsmarkt. Medewerkers kunnen hier 
werknemersvaardigheden en horeca 
vakvaardigheden leren in verschillende 
bedrijfsrestaurants van externe partijen.  
 
De locaties zijn verschillend, maar wel voor iedereen, 
toegankelijk, variërend in grootte. De 
bedrijfsrestaurants hebben een bereidingsgedeelte 
(keuken en werkruimte), verkoopgedeelte (counter 
en kassa) en een restaurantgedeelte. Op sommige 
locaties zijn er ook administratieve-, schoonmaak- en 
facilitaire werkzaamheden mogelijk.  
 
Werken met Begeleiding is een laagdrempelige 
locatie waar medewerkers hun talenten kunnen 
ontdekken en benutten en vaardigheden verder 
leren ontwikkelen. Voor iedereen is er een passend 
aanbod qua (horeca)werkzaamheden te vinden! 
 
Werken met Begeleiding heeft locaties bij Middin 
hoofkantoor, Segbroek College, PsyQ, 
Jeugdbescherming West en Florence Uitzicht. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Britt Wigmans-Karabulut  

E-mailadres Algemeen: wmb@middin.nl 
b.wigmans-
karabulut@middin.nl 

Telefoonnummer 06 – 122 35 531 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag van 
08:30 / 16:30 

http://www.middin.nl/
mailto:wmb@middin.nl
mailto:b.wigmans-karabulut@middin.nl
mailto:b.wigmans-karabulut@middin.nl
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Chiron Zorg 

 
 

Prinses Irenelaan 349 in Rijswijk 

085-1118883 

www.chironzorg.nl  

https://www.facebook.com/Chiron-Zorg-
107726920719442/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen 

Type 
dagbesteding  

Beleving/creatief/diensten/horeca 

Specifieke 
doelgroep?  

VG/LVG/gedragsproblematiek  

Stage 
mogelijkheden? 
 

Ja, in overleg 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB, WMO, WLZ 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Chiron Zorg biedt kleinschalige- en op-maat-gerichte 
dagbesteding voor mensen met een beperking. In 
deze rustige omgeving leren zij koken, schoonmaken, 
creaties te maken, administratie te doen en dan nu 
ook moestuinieren! En dat allemaal op hun eigen 
tempo en zonder teveel druk of deadlines. Het koken 
gaat ook puur natuur. Soep, salades en verschillende 
lunchgerechten worden elke dag vers gemaakt door 
de deelnemers. De ingrediënten zijn altijd gezond en 
hopelijk binnenkort uit de grond! Want ook de 
groenten en kruiden vanuit de moestuin komen bij 
ons in de pan terecht.  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Nawfal Al Jeburi 

E-mailadres n.aljeburi@chironzorg.nl  

Telefoonnummer 06 5882 2218 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag: 
9:00 – 17:00 

http://www.chironzorg.nl/
https://www.facebook.com/Chiron-Zorg-107726920719442/
https://www.facebook.com/Chiron-Zorg-107726920719442/
mailto:n.aljeburi@chironzorg.nl
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Teamwerk Zorg 
Rijswijk, Zoetermeer, Pijnacker, Bergschenhoek, Den 

Haag 
 
 

 
 
 

Verrijn Stuartlaan 28 in Rijswijk 

070 8001 80 20 

https://teamwerkzorg.nl/  
https://teamwerkzorg.nl/dagbesteding/  

https://teamwerkzorg.nl/media/filer_public/47/6
6/4766b3fe-d4a9-4c30-aa7b-
92fb050baa5f/a5_algemene_folder_zorg_-
_definitief.pdf 

https://www.facebook.com/TeamwerkZorg/  

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Beleving, horeca, creatief, boerderij 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme, LVB, EMB, psychiatrische 
stroornissen, 
psychische/psychosociale 
problematiek. 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja 

Bekostiging  
stage ?  

In overleg 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Bij Teamwerk Zorg wordt er meegedacht aan welke 
dagbesteding het beste past, omdat we meerdere 
locaties hebben waar een uitgebreide keuze is uit 
activiteiten is er voor iedereen wel een plekje te 
vinden dat leuk is voor hen.  
 
Teamwerk helpt je bij de aanvraagprocedure voor 
dagbesteding. Wij bieden drie diensten aan: 
dagbesteding in een groep, individuele dagbesteding 
en individuele begeleiding. 
 
Op de boerderijen wordt er met goed weer lekker 
gewerkt met de dieren, met wat minder weer gaan 
we knutselen, tekenen en schilderen.  
Op deze boerderijen, en ook externe locaties, is er 
werk en dagbesteding te vinden in de horeca. 
Bij de kringloopwinkel in Den Haag zijn er 
verschillende opties om te kunnen werk, zo kan er 
met de klanten gewerkt worden maar ook achter de 
schermen. 
 
 
 
 

   
 
 
 

 

 
 
 

 
 

     

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Edwin Eijsackers 

E-mailadres e.eijsackers@team-werk.nl  

Telefoonnummer 06 22 018 229 

Openingsdagen 
en -tijden 

09:00 - 17:00 

 

https://teamwerkzorg.nl/
https://teamwerkzorg.nl/dagbesteding/
https://teamwerkzorg.nl/media/filer_public/47/66/4766b3fe-d4a9-4c30-aa7b-92fb050baa5f/a5_algemene_folder_zorg_-_definitief.pdf
https://teamwerkzorg.nl/media/filer_public/47/66/4766b3fe-d4a9-4c30-aa7b-92fb050baa5f/a5_algemene_folder_zorg_-_definitief.pdf
https://teamwerkzorg.nl/media/filer_public/47/66/4766b3fe-d4a9-4c30-aa7b-92fb050baa5f/a5_algemene_folder_zorg_-_definitief.pdf
https://teamwerkzorg.nl/media/filer_public/47/66/4766b3fe-d4a9-4c30-aa7b-92fb050baa5f/a5_algemene_folder_zorg_-_definitief.pdf
https://www.facebook.com/TeamwerkZorg/
mailto:e.eijsackers@team-werk.nl
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PiP dagbesteding 

 
 

Jan Tooroplaan 4 in Rijswijk 

06-25166846 

www.pipdagbesteding.nl  

https://www.facebook.com/PiP.dagbesteding 
https://www.instagram.com/pip_dagbesteding  

 
 

Leeftijd doelgroep  (Jong) volwassenen vanaf 18 
jaar 

Type 
dagbesteding  

Creatieve (arbeidsmatige) 
dagbesteding + verkoop 
producten 

Specifieke 
doelgroep?  

Verstandelijke, lichamelijke 
en/of psychiatrische beperking 

Stage 
mogelijkheden? 

Stage is mogelijk 

Bekostiging  
stage ?  

Bekostiging vanuit PGB 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Nieuw geopend in Rijswijk! 
PiP staat voor ‘Perfectly imperfect People’ omdat 
iedereen perfect is ongeacht zijn of haar beperking. 
PiP is een kleinschalige creatieve dagbesteding in 
huiselijke sfeer waar iedereen zichzelf kan zijn en 
waar de mens centraal staat. Geen begeleider-cliënt 
relatie maar mens-mens relatie. 
Samen maken we de mooiste woon- en 
cadeauartikelen van restmaterialen. 
Onze deelnemers zijn betrokken bij het hele proces 
van A t/m Z, dat willen zeggen het ontwerpen, maken 
en verkopen van de producten. 
Op deze wijze doen zijn volwaardig mee en neemt 
het zelfvertrouwen toe. 
 
PiP dagbesteding is gevestigd midden in een 
woonwijk van Rijswijk en zichtbaar verweven met de 
lokale samenleving. 
 
Bij PiP dagbesteding is het mogelijk om een hele dag 
of een dagdeel mee te lopen. Natuurlijk zonder 
verplichting. Zo kan je kijken of PiP dagbesteding 
voor jou de geschikte plek is. 
Loop je een hele dag mee? Dan ga je aan het eind van 
de dag naar huis met een uniek zelfgemaakt product! 
Daar zorgen we samen voor. Hoe leuk is dat? 
 

 

 

 
 

 

 
 

    
 
 

Contactpersoon voor 
meer informatie 

Helga Kabbedijk 

E-mailadres Helga@pipdagbesteding.nl  

Telefoonnummer 06-25166846 

Openingsdagen en -
tijden 

Maandag t/m vrijdag 09.00 
tot 16.30 uur 

 
 

 

http://www.pipdagbesteding.nl/
https://www.facebook.com/PiP.dagbesteding
https://www.instagram.com/pip_dagbesteding
mailto:Helga@pipdagbesteding.nl
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De meeste gemeentes hebben een beschut werk 
locatie. Een beschut werk locatie heeft werkplekken 
voor mensen met een Beschut Werk indicatie van het 
UWV. De locaties zorgen voor een veilige 
werkomgeving, met goede begeleiding en structuur 
binnen een setting waar minder werkdruk is.  
 
Indien er geen eigen BW locatie is in de eigen 
gemeente, dan is er vaak een samenwerking met een 
buurt gemeente. Vraag de Coördinator 
Arbeidstoeleiding (CA) van de school om meer 
informatie of de contactpersoon voor jongeren bij 
uw gemeente. 
 
Voor wie 
Leerlingen met het profiel 4a komen in aanmerking 
voor een stage bij een Beschut Werk locatie. U kunt 
het profiel terugvinden in het OP/TP van de school of 
navragen bij de leerkracht. 
 
Leerlingen met het profiel 4b kunnen stage gaan lopen bij 
een regulier bedrijf. Welk bedrijf dit is, zal afhangen van de 
wensen en vaardigheden van de leerling. We hebben 
contact met verschillende bedrijven, aangezien dit nog 
meer maatwerk is, zijn deze bedrijven niet opgenomen in 
deze folder. De CA zal in overleg met leerling en 
ouders/verzorgers met een voorstel komen voor een 
stagebedrijf. 

 
Stages: 
Leerlingen met een beschut werk indicatie gaan niet 
alleen stage lopen bij een beschut werk locatie. 
Meestal doen ze eerst stage/werk ervaring op binnen 
een regulier bedrijf dat kan voldoen aan de behoeftes 
van de leerling (genoeg begeleiding, veiligheid etc.). 

Zolang een leerling nog op school zit, gaat regelen 
van stages altijd via school. 
 
De locatie van de Beschut Werkplek:  
Let er bij het kijken naar een beschut werk plek op 
dat deze binnen de grens van de gemeente ligt waar 
de leerling woonachtig is.  
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Patijnenburg; Werkplein 

Westland 
 

 
 
 
 

Ambachtstraat 8-10 in Naaldwijk 

0174-272000 

https://www.patijnenburg.nl/nl/beschut-werk  
https://www.patijnenburg.nl/nl/indicatie-banenafspraak  

https://www.facebook.com/Patijnenburg/  

 
 
 
 
 
 

Leeftijd doelgroep  18 t/m 67 jaar 

Type Beschutwerk 
Baanindicatie 

Specifieke 
doelgroep?  

Brede doelgroep met UWV 
indicatie Beschutwerk of 
Baanindicatie 

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, in overleg met school 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Beschutwerk: 
 
Patijnenburg biedt werk aan in een beschutte 
werkomgeving (Beschut werk) en biedt 
ondersteuning naar regulier werk met begeleiding 
(Banenindicatie). In beide vormen van werk verdien 
je je eigen salaris. 
 
Binnen beschut werk kom je werken bij 
Patijnenburg, waar wij de volgende werkzaamheden 
uitvoeren; 
Binnen: inpakwerkzaamheden, (elektro) montage 
werkzaamheden, metaal werkzaamheden, magazijn 
en 
Buiten: dienstverlening (groenvoorziening en 
reiniging).  
Hierin werk je op een afdeling waar je vaste 
begeleiding hebt en alleen kan werken, maar ook 
zeker kan samenwerken. 
 
Bij banenindicatie wordt je ondersteund in het vinden 
van een reguliere baan (bijvoorbeeld een supermarkt 
of tuinder) en de begeleiding hierin.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Diana van Leeuwen 

E-mailadres d.vanleeuwen@patijnenburg.nl  

Telefoonnummer 0174-272000/ 06-14490651 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m do 08.00-16.30 uur + 
Vrij 08.00-12.00 uur 

 
 

https://www.patijnenburg.nl/nl/beschut-werk
https://www.patijnenburg.nl/nl/indicatie-banenafspraak
https://www.facebook.com/Patijnenburg/
mailto:d.vanleeuwen@patijnenburg.nl
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Werkse 
(Gemeente Delft/Midden Delftland) 

 
 
 

Vulcanuweg Delft  (Gemeente Delft/Midden 
Delftland) 
Gantel 23 Den Hoorn 
015-2151400 

www.werkse.nl  

https://www.facebook.com/werksedelft/  

 
 
 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jongeren, jong-volwassenen en 
volwassenen 27+ 

Type Beschutwerk Werkse! biedt verschillende 
werksoorten intern en extern 
aan. Denk hierbij aan horeca, 
assemblage, schoonmaak, 
beveiliging, zorg, 
groenonderhoud, logistiek.  

Specifieke 
doelgroep?  

Inwoners van de gemeente Delft 
die vallen onder de 
participatiewet. Mensen die 
(extra) ondersteuning nodig 
hebben op een werkplek.  

Stage 
mogelijkheden? 

Ja, in overleg met de school 

Bekostiging  
stage ?  

Gratis 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
Werkse! begeleidt Delftenaren naar passend werk. 
Soms kan het moeilijk zijn om een geschikte baan te 
vinden, helemaal als je nog niet helemaal weet wat 
je wilt. Werkse! ondersteunt je bij het zoeken naar 
een geschikte baan. Daarnaast bieden we ook op de 
werkplek (extra) begeleiding. Dat doen we elke dag, 
inmiddels al ruim 90 jaar.  
 
Soms is het een kwestie van de juiste vacature en 
werkgever vinden. Maar meestal investeren we eerst 
in de ontwikkeling van onze kandidaten, met een 
stageplek en verdere trainingen en gesprekken. Op 
deze manier vergroten we de kans op een passende 
baan. Ben je op zoek naar een baan en denk je daar 
hulp bij te kunnen gebruiken? Wij helpen je graag! 
Vragen of opmerkingen? Of kan je niet wachten om 
te beginnen? Neem contact met ons op voor meer 
informatie . 

 
 

 

 

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Jurjen Dikker 

E-mailadres jdikker@werkse.nl 

Telefoonnummer 0623026719 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma t/m vrijdag 08:00 – 18:00 

 

http://www.werkse.nl/
https://www.facebook.com/werksedelft/
mailto:jdikker@werkse.nl
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De Binnenbaan 
Gemeente Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, 

Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 
 

 
 

Edelgasstraat 250 in  Zoetermeer 

079-3633400 

www.debinnenbaan.nl 

Hoe ondersteunt De Binnenbaan werkzoekenden?  

 
Leeftijd doelgroep  Volwassenen (18+) 

Type Beschutwerk productieafdelingen van De 
Binnenbaan, in de groenvoorziening 
van De Binnenbaan of ga je 
individueel of in groepsverband aan 
de slag bij een werkgever op locatie.  

Specifieke 
doelgroep?  

Beschut werk indicatie 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Beschutwerk: 
 
Werkbedrijf De Binnenbaan werkt samen met 
onderwijs en ondernemers om werkzoekenden in de 
regio te ontwikkelen en te matchen op werk. Wij 
werken volgens een dubbele klantbenadering: wij 
ontwikkelen werkzoekenden en adviseren 
werkgevers. Wij zijn actief in de regio Zoetermeer 
waar we in groepen bij verschillende ondernemers 
uit de regio op locatie werken. Ook koppelen we 
werkgevers uit dezelfde regio aan werkzoekenden 
voor individuele vacatures. In Zoetermeer, 
Leidschendam-Voorburg en Rijswijk werken wij 
samen met ondernemers met medewerkers in de 
groenvoorziening. In Zoetermeer en in Voorburg 
beschikken wij tevens over een productielocatie.  
 
Kandidaten met een beschut werk indicatie wonend 
in de gemeenten Zoetermeer, Pijnacker-Nootdorp, 
Lansingerland, Leidschendam-Voorburg en Rijswijk 
kunnen aan het werk bij De Binnenbaan.  Afhankelijk 
van jouw situatie werk je op één van de 
productieafdelingen van De Binnenbaan, in de 
groenvoorziening van De Binnenbaan of ga je 
individueel of in groepsverband aan de slag bij een 
werkgever op locatie.   
 

 

 

     

 
 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Werkbedrijf De Binnenbaan 

E-mailadres info@debinnenbaan.nl  

Telefoonnummer 079-3633400 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag tot en met vrijdag 

http://www.debinnenbaan.nl/
https://debinnenbaan.nl/werkzoekenden/
mailto:info@debinnenbaan.nl
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De Hoogwerkers 
 

 
 

Europalaan 16 in  Pijnacker 

06-51352696 

Website volgt nog 

 
 

Leeftijd doelgroep  Volwassenen (18+) 

Type Beschutwerk Groen, Productie, 
Houtbewerking, Webshop  

Specifieke 
doelgroep?  

Beschut werk indicatie 

Stage 
mogelijkheden? 
 

ja 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Beschutwerk: 
 
Werkzaamheden in  

• Groen 

• Productiewerk 

• Houtbewerking ; producten van A tot Z vormgeven – 
vb: schutting met bloembak – bestelling via 
Webshop en dus werkzaamheden rondom webshop- 
levering bij klant met mogelijkheid tot volledige 
aankleding met groen. (duurzame producten) 

• Webshop LVB onderhoud (foto’s maken, logisitiek, 
inpakken en verzenden) 

 
Begeleiding door  
De meewerkende werkleider, welke de aanpassingen, 
ondersteuning en begeleiding op de werkvloer biedt. 
Deze is altijd aanwezig.  
 
Ondersteuning door  
De Jobcoach. De jobcoach helpt bij het bepalen en 
uitwerken van de nodige aanpassingen, mate van 
ondersteuning en wijze van begeleiden welke 
voortvloeien uit de lichamelijke, psychische en / of 
verstandelijke beperking van de werknemer.  
De Jobcoach doet dit samen en is bij vragen en bij 
ondersteuningsbehoefte beschikbaar voor zowel de 
werknemer als de werkleider.  
De jobcoach en werkleider trekken samen op  
om de ondersteuning voor de werknemer op maat vorm 
te geven. 
 
De beschutte werkplek van De Hoogwerkers is sinds 1-2-
2021 van start gegaan. Wij zijn dus op zoek naar jongeren 
met indicatie beschut werken/arbeidsvermogen. 

 

 

 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Marjolein de Hoog – van Elst 

E-mailadres marjolein@zorgkwekerijbloei.nl 

Telefoonnummer 06-51352696 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag t/m Vrijdag   
Tijden zijn per seizoen wisselend. 

mailto:marjolein@zorgkwekerijbloei.nl
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Den Haag Werkt  
(heeft helaas geen informatie aangeleverd) 

 
 
 
 

Rotterdam/Hoek v Holland  
(heeft helaas geen informatie aangeleverd) 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 

de school of de betreffende gemeente  
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U vindt hier een kleine greep uit de aanbieders voor 
wonen en/of logeren in onze regio. 
 
Er zijn nog veel meer woon en logeeradressen dan u 
in deze folder zal vinden. Kijkt u ook maar eens op: 
https://www.meewoonwinkel.nl/  
 
Doe hier uw ideeën op en zoek op het internet 
verder bij de verschillende organisaties. 
 

 
  

https://www.meewoonwinkel.nl/
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Anderscoachen; Logeren 
 

 
 

Melkdragerhof 6 in Delfgauw 

015-2576682 
06-43811414 

www.anderscoachen.info  
https://anderscoachen.info/home/logeerweekenden/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Logeeropvang  6 jaar tot….. 
Dagbesteding 17 jaar en ouder  
Vrije tijd 6 jaar tot ……… 

Type 
wonen/logeren 

logeren tijdens weekenden en 
midweken in  schoolvakanties 

Specifieke 
doelgroep?  

Kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking 

Stage 
mogelijkheden? 
 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

Vanuit PGB 

 

Omschrijving Logeren: 
 
LOGEEROPVANG 
Logeer jij ook zo graag? Plezier staat voorop tijdens 
de logeerweekenden. Een actief, afwisselend 
programma zorgt ervoor dat de jongeren lekker 
actief bezig zijn. Wat dacht je van zwemmen, sport- 
en spel in de buitenlucht?  
Daarnaast werken we aan zelfstandigheid en 
zelfredzaamheid van de kinderen/ tieners. Ook leren 
we je hoe je voor jezelf opkomt en hoe je met elkaar 
omgaat. 
Het logeren kan ook WOONTRAINING worden. 
Informeer naar de mogelijkheden. 
 
KAMP 
3 x per jaar in de schoolvakanties organiseert 
ANDERSCOACHEN een kamp. Even los van ouders, 
met elkaar genieten. We vinden het belangrijk dat 
het vooral een feestje wordt zo’n midweek. 
Wil je mee? Leuk! Alles onder begeleiding van 
professionele begeleiders.  
 
 

Zie voor meer informatie ook het blad 
DAGBESTEDING of VRIJE TIJD Anderscoachen 

          
 
 

 

 

 

 

   

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Esther Schmitz 

E-mailadres mail@anderscoachen.info  

Telefoonnummer 0643811414 

Openingsdagen 
en -tijden 

Wisselend 

 
 

http://www.anderscoachen.info/
https://anderscoachen.info/home/logeerweekenden/
mailto:mail@anderscoachen.info
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Aluna Begeleiding; logeren 

 

p/a Middenzwet 10 in Wateringen 
 

06-21495159 

www.alunabegeleiding.nl  

https://www.facebook.com/aluna.begeleiding  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Kinderen/ Jong volwassenen/ 
volwassenen 

Type 
wonen/logeren 

Logeren tijdens weekenden en 
soms midweken in vakanties 

Specifieke 
doelgroep?  

Moeten kunnen functioneren in 
een groep 

Stage 
mogelijkheden? 
 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

Uit PGB 

 

Omschrijving Logeren: 
 
Wij zijn een kleinschalige logeeropvang die logeer-
weekenden organiseert voor kinderen met een 
ontwikkelingsbeperking en/of gedrags-
problematiek. Naast ontspanning en avontuur 
begeleiden wij uw zoon/dochter bij de ontwikkeling 
op gebieden als persoonlijke verzorging, 
zelfredzaamheid en het leren om (begeleid) 
zelfstandig te wonen. Ook het in stand houden en 
vergroten van sociale vaardigheden en de 
persoonlijke ontwikkeling vinden wij erg belangrijk. 
 
Voor de directe omgeving kan logeerbegeleiding een 
prettige oplossing zijn als er behoefte is aan een 
korte pauze, en om iets meer tijd te hebben voor de 
rest van het gezin. 
 
Een logeerweekend biedt een veilige omgeving met 
structuur en de specifieke begeleiding die voor de 
individuele cliënt en de logeergroep nodig is. Door de 
geboden structuur beleven de cliënten veel plezier, 
wat helpt bij de ontwikkeling naar zelfstandigheid. 
Omdat er zoveel mogelijk rekening wordt gehouden 
met het ontwikkelingsniveau en de wensen en 
behoefte van uw zoon/dochter, zal per logeergroep 
bekeken worden hoe het weekend wordt ingevuld. 
Ieder logeerweekend start met het gezamenlijk 
maken van een dag-/weekendschema. Wij vinden 
het belangrijk dat de cliënten hierbij nauw worden 
betrokken. 
 
Bij onze logeerweekenden zijn we bezig met het 
aangaan van sociale contacten en deze 
onderhouden. We doen veel diverse activiteiten 
zowel in groepsverband als individueel. 
Denk hierbij aan sportactiviteiten, spelletjes doen, 
maar ook aan gezamenlijk koken, kampvuur, disco, 
bonte avonden. 
 

 
 

 
 

 

 
 

    

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Mariëlle van der Knaap 

E-mailadres marielle@alunabegeleiding.nl / 
info@alunabegeleiding.nl  

Telefoonnummer 06-21495159 

Openingsdagen 
en -tijden 

1-2 weekenden per maand van 
vrijdag 17.00 uur– zondag 17.00 
uur 

http://www.alunabegeleiding.nl/
https://www.facebook.com/aluna.begeleiding
mailto:marielle@alunabegeleiding.nl
mailto:info@alunabegeleiding.nl
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Special Family Care, 

logeren/opvang  
 

 
 

Maasdijk 18 in Maasdijk 

0613088770 

http://www.specialfamilycare.nl/  

https://www.facebook.com/specialfamilycare/  

 
Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen/volwassenen 

Type activiteit Logeren & opvang 

Specifieke 
doelgroep?  

Kinderen met een verstandelijke 
beperking, vorm van autisme en/of 
een syndroom.  
Wij richten ons niet op kinderen 
met agressieproblemen. 

 

Omschrijving logeren/opvang: 
 

Sinds 2016 bieden wij in een huiselijke sfeer 

begeleiding groep, individuele begeleiding en 

logeeropvang aan kinderen met een beperking. Dit 

doen wij vanuit een huiselijke sfeer, in een kleine 

groep (3-4 kinderen met 1-2 begeleiders) , omringt 

door rust, structuur en onze lieve dieren (hond, kat 

en mini-ezels).  

 

Wij bieden o.a. ondersteuning bij persoonlijke 

verzorging, prikkelverwerking, sociale-emotionele 

ontwikkeling, dagstructuur en zelfredzaamheid. We 

bieden een veilige omgeving, waarin een kind zichzelf 

mag zijn en zich kan ontwikkelen. 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer info 

Melanie Olsthoorn 

E-mailadres info@specialfamilycare.nl  

Telefoonnummer 0613088770 

Openingsdagen 
en -tijden 

Maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag. 
Schoolvakanties  
1x in de maand in het weekend 
logeerweekend. 
Openingstijden in overleg 

http://www.specialfamilycare.nl/
https://www.facebook.com/specialfamilycare/
mailto:info@specialfamilycare.nl
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Wonen; Stichting Voor elkaar 

met elkaar 

 
 

Planning Monster Kampschoerstraat 
(realisatie binnen 4 tot 5 jaar) 

0648246291 

https://stichtingveme.nl/  

https://www.facebook.com/stichtingveme.nl/?ref=pag
e_internal  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassenen/volwassenen 

Type wonen Nog te realiseren 

Specifieke 
doelgroep?  

ZZP 4 t/m 8 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Een woon- en zorginitiatief gericht op gehandicapte 
kinderen. 
Onze kinderen. 
 
Wat als je de meest dierbare persoon in je leven 
moet overdragen aan de zorg van anderen? Wat als 
die zorg in de toekomst niet minder maar alleen maar 
meer zal worden en de afhankelijkheid groter? Dan 
kijk je naar bestaande voorzieningen en instellingen. 
Natuurlijk. Maar wat als je voor jouw kind een andere 
mogelijkheid zoekt, kleinschaliger, persoonlijker? 
Dan moet je als ouder misschien nieuwe wegen 
inslaan. Wegen waar je aanvankelijk dacht ze nooit te 
bewandelen, maar die je opgaat als je weet dat die 
zullen leiden naar datgene wat je wilt voor je 
gehandicapte kind. Dan richt je samen met andere 
ouders een stichting op en ontwikkel je een 
kleinschalig woon- en zorginitiatief voor meervoudig 
gehandicapte kinderen: Stichting Voor elkaar Met 
elkaar. 
'Voor elkaar Met elkaar' (VEME) is niet zomaar 
gekozen als naam van onze stichting. Wij zijn een 
groep ouders die de handen ineen hebben geslagen 
en ernaar streven om onze kinderen met een 
verstandelijke en eventueel andere beperking een 
veilig en levensloopbestendig thuis te bieden. Dit 
willen wij realiseren door samen te werken met de 
gemeente, woningbouwcorporatie, zorgaanbieder, 
maar vooral met de ouders, broers/ zussen én 
andere betrokkenen bij de bewoners. Met elkaar 
gaan wij een prachtig wooninitiatief realiseren, voor 
onze kinderen. Een zorg/ woonproject in 
het Westland. 
We verwelkomen iedereen die met ons mee wil gaan 
op deze boeiende reis op weg naar een prachtige 
woning voor onze kinderen. 

     

 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Annemiek Verroen 

E-mailadres Stichtingveme@gmail.com  

Telefoonnummer 0648246291 

https://stichtingveme.nl/
https://www.facebook.com/stichtingveme.nl/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/stichtingveme.nl/?ref=page_internal
mailto:Stichtingveme@gmail.com
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Stichting Het Meander-Huis 

 
 

 
 
 

Molenstraat 53 in Monster (miv 1 sept 2021) 

06-22793176 

www.meander-huis.nl  

https://www.facebook.com/HetMeanderhuis/ 

https://www.groot-
westland.nl/nieuws/algemeen/118540/meander-
een-gezinsvervangend-thuis-in-monster  

 
Leeftijd doelgroep  jongvolwassenen 

Type wonen Begeleid Zelfstandig Wonen  

Specifieke 
doelgroep?  

Vanwege de diverse samenstelling 
van de groep, zijn we nu specifiek op 
zoek naar jongvolwassenen met 
indicatie VG3 of 4 (PGB) 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Het Meander-huis in Monster (Molenweg 53) wordt 
een gezinsvervangend thuis voor 8 verstandelijk 
beperkte jongvolwassenen met eventueel een lichte 
fysieke beperking. We willen een harmonieuze, 
gezellige en warme omgeving voor onze kinderen. Er 
is 24-uurszorg aanwezig (professionals), 
dagbesteding vindt buitenshuis plaats. We willen dat 
onze kinderen deel gaan uitmaken van de omgeving 
en dat ze zich kunnen ontwikkelen. Bijvoorbeeld door 
– onder begeleiding - boodschappen te doen voor 
een zieke buurvrouw. De bewoners van het 
Meander-huis vormen een divers samengestelde 
groep, juist omdat we geloven in de kracht van 
diversiteit. Het is een ouderinitiatief, wat betekent 
dat de ouders een actieve rol hebben, ook in het 
voortraject. 
De begeleiding en zorg wordt betaald vanuit het PGB, dat 
geldt ook voor de dagbesteding buitenshuis. De huur en 
levensonderhoud wordt betaald uit de Wajong-uitkering. 
 
In het Meander-huis doe je de dingen die je doet als je 
thuis bent: van luieren tot meehelpen in het huishouden. 
Jezelf goed voelen en jezelf ontwikkelen staat er centraal. 
Omdat we geloven dat ieder mens uitgedaagd wil blijven 
worden en wil blijven leren. De begeleiders zijn daarop 
geselecteerd.  
Als je een hobby hebt die buiten het gezamenlijke 
programma valt (bijv paardrijden), dan moeten je ouders 
zelf regelen dat je daarbij begeleid wordt. Soms kun je ook 
samen met je huisgenoten regelen dat je activiteiten kunt 
ondernemen, zoals samen zwemmen of samen 
boodschappen doen. En omdat we onderdeel van de buurt 
willen zijn, willen we ook daar in onze vrije tijd een actieve 
rol vervullen. Natuurlijk kun je in je vrije tijd ook lekker op 
bezoek gaan bij je ouders of bij je favoriete tante;). 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Astrid Feiter 

E-mailadres contact@mevrouwdevoorzitter.nl  

Telefoonnummer 06-22793176 

Openingsdagen 
en -tijden 

24-uurszorg, 365 dagen per jaar 

http://www.meander-huis.nl/
https://www.facebook.com/HetMeanderhuis/
https://www.groot-westland.nl/nieuws/algemeen/118540/meander-een-gezinsvervangend-thuis-in-monster
https://www.groot-westland.nl/nieuws/algemeen/118540/meander-een-gezinsvervangend-thuis-in-monster
https://www.groot-westland.nl/nieuws/algemeen/118540/meander-een-gezinsvervangend-thuis-in-monster
mailto:contact@mevrouwdevoorzitter.nl
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Woonzorgpark Het 

Westerhonk  
 

 
 

Het Westerhonk in Monster 

088 – 036 40 30 

www.sheerenloo.nl/hetwesterhonk 

https://www.sheerenloo.nl/wonen (heel Nederland) 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type wonen Zelfstandig met veel of weinig hulp 

Specifieke 
doelgroep?  

Alle doelgroepen 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Wil je zelfstandig wonen met een beetje hulp? 
Wil je graag zelfstandig wonen in een eigen appartement? 
Maar heb je bij sommige dingen hulp nodig? Dan is 
begeleid zelfstandig wonen misschien iets voor jou. Een 
paar uur in de week komt een begeleider met jou praten. 
Hij of zij helpt met dingen die je zelf nog niet kunt. Of de 
begeleider leert je hoe je het zelf kunt doen. Bijvoorbeeld 
met geld omgaan en je huishouden plannen. Of hoe je je 
post kunt beantwoorden. 
 
Wil je begeleid zelfstandig wonen met hulp dichtbij? 
Je kunt ook begeleid zelfstandig wonen met hulp dichtbij. 
Vlak bij jouw appartement is dan een kantoor. Daar zijn 
altijd begeleiders aan wie je iets kunt vragen. Een paar keer 
in de week komt een begeleider met jou praten. Hij of zij 
helpt met dingen die je zelf nog niet kunt. Soms is er een 
kamer waar je met anderen kunt praten of eten. 
 
Wil je leren om begeleid zelfstandig te wonen? 
Wil je graag zelfstandig wonen? Dan is het misschien nodig 
om eerst te oefenen. Dat kan in een trainingshuis. 
Daar leer je bijvoorbeeld hoe je je huis moet schoonmaken. 
Of hoe je boodschappen kunt doen en kunt koken. Of hoe 
je goed met geld kunt omgaan. In een trainingshuis wonen 
vaak ook andere mensen. Je hebt dan een eigen 
slaapkamer of een eigen studio. 
 
Wil je in een groep wonen? 
Woon je het liefst met anderen in een huis? Omdat je 
mensen om je heen gezellig vindt? Of is het beter voor jou 
om in een groep te wonen? In een huis waar altijd 
begeleiders zijn? Dan is een groepswoning iets voor jou. Je 
woont met 8 andere bewoners in een huis. In dat huis heb 
je een eigen slaapkamer. Soms ook een eigen badkamer. 
De woonkamer en keuken zijn voor jullie allemaal. In het 
huis doe je veel samen. Maar dat hoeft niet altijd. Je kunt 
bijvoorbeeld samen eten, tv kijken of spelletjes doen. Ook 
help je mee met tafel dekken, eten maken of opruimen. 
Overdag ga je naar je werk of dagbesteding. 
 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Klant contact 

E-mailadres klantcontact.monster@sheerenloo.nl 

Telefoonnummer 088 – 036 40 30 
Openingsdagen 
en -tijden 

24/7 

Bijzonderheden  

http://www.sheerenloo.nl/
https://www.sheerenloo.nl/wonen
mailto:klantcontact.monster@sheerenloo.nl
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Philadelphia Zorg; 

Zonneberg 

 
Dr. Schaepmanstraat in Wateringen 

0800-0830 

https://www.philadelphia.nl/home  
https://www.facebook.com/Zonneberg-Wateringen-
101555195166213  

 
 

Leeftijd doelgroep  18-50, voornamelijk jong 
volwassenen 

Type Wonen Kleinschalig wonen 

Specifieke 
doelgroep?  

Licht tot matige VG, autisme 

Stage 
mogelijkheden? 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Deze nieuwe locatie opent eind 2021. De locatie bestaat 
uit 4 woonlagen met in totaal 31 appartementen. Er is een 
lift aanwezig. Alle appartementen zijn voorzien van een 
slaapkamer, woonkamer, badkamer met eigen sanitaire 
voorziening en een kitchenette. De voordeuren komen 
inpandig uit. Dit geeft de mogelijkheid om binnen een 
beschermde omgeving toch te genieten van een eigen 
appartement.  De gemeenschappelijke ruimtes, 
waaronder 3 huiskamers, zijn gelegen op de begane grond. 
Er is tevens een grote gezamenlijk tuin die grenst aan een 
sloot en daarachter ligt het Hofpark. 
 
De locatie ligt op loopafstand van het centrum en de 
kinderboerderij. Het is gelegen naast een kerk en een 
basisschool. 
 
De nadruk van de begeleiding zal liggen op ontwikkeling, 
zelfstandigheidsbevordering, ondersteuning bieden in 
sociale netwerk en het bieden van een warme en veilige 
woonomgeving waar een ieder zich op zijn/ haar manier 
kan ontplooien en  waar zowel de mogelijkheid is om in 
groepsverband dingen te ondernemen als  ook individueel.  
Philadelphia biedt ook de mogelijkheid voor diverse 
trainingen voor bewoners zoals leerbaar weerbaar 
(weerbaarheidstraining). Ook de begeleiders 
onderhouden en vergroten hun vakkennis door het volgen 
van cursussen en trainingen  
 
Overdag gaan  meeste bewoners naar dagbesteding en 
werk. 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Cliëntbureau Philadelphia 
(Gonny de Caluwé) 

E-mailadres clientbureau@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 0800-0830 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma/vrij  

https://www.philadelphia.nl/home
https://www.facebook.com/Zonneberg-Wateringen-101555195166213
https://www.facebook.com/Zonneberg-Wateringen-101555195166213
mailto:clientbureau@philadelphia.nl
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Philadelphia Zorg; De 

BLokkendoos 
 

 
De Beemd 33 in Wateringen 

0800-0830 

www.philadelphia.nl/locatie/blokkendoos  
 

 
 

Leeftijd doelgroep  25-60 jaar 

Type Wonen Kleinschalig wonen 

Specifieke 
doelgroep?  

Licht tot matige VG, autisme 

Stage 
mogelijkheden? 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

Omschrijving Wonen: 
 
De woningen zijn verdeeld over twee verdiepingen. 
Ieder heeft een eigen appartement met een douche, 
wc en een kleine keuken. De begeleiders helpen als 
je dat wilt, maar ze nemen niet alles over. Je moet 
het zelf leren en zij geven je raad en advies. Op de 
begane grond zit de huisarts en de apotheek. 
Daarboven zit de Blokkendoos. 
Je kan samen eten met elkaar in het atrium of de 
kleine huiskamer. 
 
De woning is een appartementencomplex met totaal 
16 appartementen. Dit zijn 16 ruime appartementen 
met een eigen slaapkamer, woonkamer en 
badkamer. In alle appartementen zit een 
keukenblokje, je kan zelf de keuze maken of je er een 
‘gasfornuis plaats zodat je er ook zelf kan koken. De 
appartementen zijn rolstoeltoegankelijk, 4 
appartementen hebben een balkon. Er zijn twee 
grote algemene ruimtes waar de bewoners koffie 
kunnen drinken, tv kunnen kijken of bijvoorbeeld 
met elkaar kunnen eten.  
De Blokkendoos bevindt zich midden in het centrum 
van Wateringen. 
Wateringen heeft veel winkels, die op loopafstand 
zijn van de Blokkendoos. Eerstelijnshulp zoals de 
huisarts, tandarts, fysiotherapeut en audicien zijn 
ook allen op loopafstand.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Clientbureau Philadelphia 
(Gonny de Caluwé) 

E-mailadres clientbureau@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 0800-0830 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma/vrij  

http://www.philadelphia.nl/locatie/blokkendoos
mailto:clientbureau@philadelphia.nl
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Philadelphia Zorg; Delftzicht 

 
Laan van Braat 22 t/m 30 in Delft 

0800-0830 

www.philadelphia.nl/locatie/delftzicht  
 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  18-30 jaar,  

Type  Wonen 

Specifieke 
doelgroep?  

VG, autisme,  

Stage 
mogelijkheden? 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

Omschrijving Wonen: 
 
De locatie is gelegen nabij het centrum van Delft en vlakbij 
het station. De locatie bestaat uit 3 aaneengesloten 
woonhuizen. Op de begane grond op nummer 22 bevindt 
zich een grote gemeenschappelijke huiskamer en op 
nummer 30 een gemeenschappelijke woonkeuken.  Er is 
een gemeenschappelijke tuin. De woningen bevinden zich 
op alle verdiepingen. Iedere cliënt heeft een eigen zit-, 
slaap- en badkamer en een eigen keuken.  De locatie heeft 
een trappenhuis. 
 
Delftzicht biedt 16 plaatsen aan bewoners. De gemiddelde 
leeftijd van de bewoners is jonger dan 35 jaar.  
Je kan naar behoefte deelnemen aan de gezamenlijke 
avondmaaltijd of je eet deze maaltijd op in je eigen 
appartement. De mogelijkheid bestaat ook om zelf je 
maaltijd te koken. Iedereen werkt of gaat (gedeeltelijk) 
naar dagbesteding buitenshuis. 
Je woont hier vrij zelfstandig en hebt een eigen 
appartement, met keukentje. Er is geen lift en er zijn twee 
gemeenschappelijke huiskamers. Overdag ga je naar je 
werk of dagbesteding. De begeleider helpt in de 
gemeenschappelijke ruimte bij het koken. In je eigen 
appartement helpt de begeleider je om nog zelfstandiger 
te wonen. 
Samen met de begeleiding bepaal je waarbij je hulp nodig 
hebt. Dat kan overal bij zijn. Bij het huishouden. Bij de 
boodschappen. Of bij de omgang met buren, familie en 
vrienden. Natuurlijk kun je ook gewoon even je verhaal 
kwijt bij de begeleider. Als je het even moeilijk hebt, roep 
je de begeleider gewoon met de telefoon op. Delftzicht ligt 
vlak bij de woonboulevard van Delft. 
 
Begeleiding is aanwezig van 14.00-23. 00 uur. 
Daarnaast kan je contact maken via digi contact.  

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Cliëntbureau Philadelphia 
(Gonny de Caluwé) 

E-mailadres clientbureau@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 0800-0830 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma/vrij 08.00-17.30 uur 

http://www.philadelphia.nl/locatie/delftzicht
mailto:clientbureau@philadelphia.nl
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De Groene Haven 
 

 
 

 
 

Groene Haven 1 in Delft 

06   20784707 

www.ipsedebruggen.nl  

Zorglocatie - Trainingshuis De Groene Haven 1 - 
Ipse de Bruggen 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen 18+ 

Type wonen Begeleid Zelfstandig Wonen  

Specifieke 
doelgroep?  

LVB 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Bij ons op de groene haven vind je een huiselijke sfeer 
waarin je na je school werk of stage klaargestoomd wordt 
om zo zelfstandig als mogelijk je toekomst in te kunnen. 
Je kunt denken aan: 
Het leren van je kamer schoon te maken/ op te ruimen 
wassen, koken, boodschappen doen. 
Maar ook omgang met anderen, zelf verzorging en vrije 
tijd invullen.  
Binnen de groene haven wonen totaal 8 bewoners en 
staan 24 uur per dag begeleiders voor je klaar om je te 
helpen waar je het nodig hebt. 
 
Groeien en leren 
Op woonvoorziening De Groene Haven bevindt zich naast 
een woongroep en appartementen ook traininghuis De 
Groene Haven. 
 
Dit is een trainingshuis waar jongvolwassen in enkele jaren 
leren om zo zelfstandig mogelijk te wonen, voor een 
vervolgplek. De bewoners hebben allen een vorm van 
dagbesteding of werk. Op de woning leer je koken, 
huishoudelijke taken, maar ook met anderen omgaan. Je 
kunt altijd (24 uur per dag) terugvallen op begeleiders. 
 
Zo ziet je huis eruit 
In het trainingshuis bevindt zich op de onderste verdieping 
van een flat in een woonwijk. Het zijn 3 doorgebroken 
woningen. Huisnummer 1 is de toegang voor de bewoners, 
nummer 9 is voor de begeleiding/slaapdienst. 
Er zijn kamers mét en kamers zónder eigen badkamer. De 
kamer mag je zelf inrichten zoals je wil. Er is een 
gemeenschappelijke huiskamer met keuken en een groot 
terras. In het trainingshuis is ook een steunpunt met een 
keuken. Daar kan geoefend worden met zelfstandig koken. 
’s Nachts is er een slaapdienst in huis aanwezig. 
 
Woonomgeving 
vlak bij het oude centrum van Delft 
winkels, terrasjes en bioscoop om de hoek 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Ida Verhoeff Miranda van 
Baalen 

E-mailadres Groene.haven.delft@ipsedebru
ggen.nl  

Telefoonnummer 06 - 20784707 
Openingsdagen 
en -tijden 

24/7 

 

http://www.ipsedebruggen.nl/
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/417/trainingshuis-de-groene-haven-1
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/417/trainingshuis-de-groene-haven-1
mailto:Groene.haven.delft@ipsedebruggen.nl
mailto:Groene.haven.delft@ipsedebruggen.nl
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Trainingshuis Fontein 
 
 

 
 

Fonteinkruid 1 – 5 in Nootdorp 

www.ipsedebruggen.nl  

https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/379/t
rainingshuis-fontein  

https://www.youtube.com/watch?v=Gn8MHw2n
ZQo&t=1s  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongeren en jongvolwassenen 14 – 
26 jaar 

Type wonen Kortdurend verblijf, cliënten zijn 
thuiswonend  

Specifieke 
doelgroep?  

MVB/LVB 

Omschrijving Wonen: 
 
In Trainingshuis Fontein train je vaardigheden om in de 
toekomst zo zelfstandig mogelijk te gaan wonen in een 
passende woonvorm. 
In een kleine groep leer je alles wat hiervoor nodig is. Bij 
de samenstelling van de groepen wordt erop gelet dat de 
jongeren van gelijkwaardig niveau zijn. Verblijf in deze 
locatie is mogelijk voor een volledige week, midweek en 
weekenden. Je verblijft hier tijdelijk, je woont thuis. 
 
Leren en groeien 
In Trainingshuis Fontein helpen we je om de stap te maken 
van thuis wonen naar een woning. Je leert in een veilige en 
gezellige woning alles wat daarvoor nodig is. Bijvoorbeeld 
je huis schoon en gezellig maken, boodschappen doen, je 
zelf verzorgen en omgaan met anderen. In het weekend 
en in vakanties doen we samen leuke dingen, zoals een 
museum bezoeken, bowlen of naar het strand gaan. 
 
Zo ziet het huis eruit 
Trainingshuis Fontein bestaat uit drie geschakelde huizen 
in Nootdorp. Je krijgt hier een eigen slaapkamer en er zijn 
twee gezellige huiskamers met een keuken, voor twee 
groepen met in elke groep 6 jongeren. Rond de huizen ligt 
een mooie tuin. 
 
Krijg een impressie van ons trainingshuis 
Ben je benieuwd hoe het er aan toe gaat in het 
Trainingshuis Fontein? We hebben een filmpje gemaakt 
waarin jongeren zelf vertellen hoe ze het Trainingshuis 
Fontein soms als een tweede thuis ervaren. 
 
Woonomgeving 
Het trainingshuis ligt in een woonwijk, vlak bij het centrum 
van Nootdorp, vlak bij recreatiegebied Delftse Hout en de 
Dobbeplas. 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

 Trainingshuis Fontein 

E-mailadres trainingshuis.fontein@ipsedebrug
gen.nl  of 
info@ipsedebruggen.nl. 

Telefoonnummer 088 - 967 1628 / 088 - 967 1629 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dagelijks geopend  
(behalve tussen 10.00-15.00 op 
ma-di-do-vr; 10.00-13.00 op wo) 

 

http://www.ipsedebruggen.nl/
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/379/trainingshuis-fontein
https://www.ipsedebruggen.nl/zorglocatie/379/trainingshuis-fontein
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8MHw2nZQo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8MHw2nZQo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=Gn8MHw2nZQo&t=1s
mailto:trainingshuis.fontein@ipsedebruggen.nl
mailto:trainingshuis.fontein@ipsedebruggen.nl
mailto:info@ipsedebruggen.nl


 

77 
 

Middin-van Aalstlaan 
 
 

 
 
 

Van Aalstlaan 390 in Zoetermeer 

079 347 86 87 / 06 108 97 934 

https://middin.nl/van-aalstlaan  
 
 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  (jong) volwassenen  

Type   

Specifieke 
doelgroep?  

VG, LVB, Autisme 

Omschrijving Wonen: 
 
We ondersteunen onze cliënten bij het behalen van 

doelen. Deze kunnen gaan over praktische vaardigheden 

zoals het leren van huishoudelijke taken, vergroten van 

mobiliteit of hebben van vast inkomen of uitkering. Maar 

het kan ook gaan om ontwikkeldoelen zoals sociale 

omgang met anderen, assertiviteit, verwerking, acceptatie 

van beperking.  

Cliënten wonen zo zelfstandig mogelijk in een eigen 

appartement met de begeleiding in hetzelfde pand, 24 uur 

per dag bereikbaar voor vragen en ondersteuning. 

Vanuit het Trefpunt worden activiteiten georganiseerd 

zoals een Bingoavond, Dart toernooi, BBQ, filmavond, 

sport en spelletjes etc. 

Supermarkt, randstadrail, dorpsstraat en Stadshart liggen 
allemaal op loopafstand van de locatie. 
 

Op de van Aalstlaan wonen 36 cliënten. Cliënten hebben 

allen een eigen appartement. Deze appartementen zijn 

verspreid over de gehele flat en onze cliënten wonen 

tussen de reguliere huurders. 

Het team bestaat uit 12 medewerkers. De van Aalstlaan is 

een 24-uurs woonlocatie, wat betekend dat er 24 uur per 

dag iemand van de begeleiding aanwezig is. Overdag zijn 

er meerdere begeleiders aanwezig en in de nacht is er een 

begeleider die de slaapdienst draait.  

Ons Trefpunt op de begane grond is iedere ochtend 

geopend voor koffie en lunch, en in de middag geopend 

van 16.00 uur tot 22.00 uur voor o.a. de avondmaaltijd, 

maar ook voor gezelligheid en wat extra begeleiding.  

Op het trefpunt leggen ze contact met de andere cliënten.   
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Natascha Theijn / Nancy 
Poldner 

E-mailadres n.theijn@middin.nl /       
n.poldner@middin.nl 

Telefoonnummer 06 23 43 98 65         /                  
06 17 40 66 86 

Openingsdagen 
en -tijden 

24 uurs voorziening 

 
  

https://middin.nl/van-aalstlaan
mailto:n.theijn@middin.nl
mailto:n.poldner@middin.nl
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Philadelphia Zorg;  

Schelpenhof 

 
Schelpenhof 54 in Den Haag 

0800-0830 

www.philadelphia.nl/locatie/schelpenhof  

https://www.facebook.com/SchelpenhofLveen/  

 
 

 
 

Leeftijd doelgroep  25-35 jaar 

Type  Wonen 

Specifieke 
doelgroep?  

Licht tot matige VG, autisme 

Omschrijving Wonen: 
 
De locatie ligt in de woonwijk Leidschenveen. Er 
wonen elf mensen. Er is een gezellige sfeer. We doen 
veel leuke activiteiten. Je hebt een eigen 
appartement met een kleine keuken, een slaapkamer 
en een badkamer. Je hebt een eigen voordeur. We 
wonen op de begane grond en de eerste verdieping. 

Op iedere verdieping is een gemeenschappelijke 
woonkamer met keuken. Daar kun je samen koken 
en eten. Ook kun je er andere bewoners ontmoeten. 
Spelletjes spelen en televisie kijken. De begeleiding 
helpt je zelfstandig te wonen. Ze staan altijd voor je 
klaar en helpen je als het nodig is. De Schelpenhof ligt 
in een gezellige buurt. De winkels zijn op ongeveer 5 
minuten loopafstand. Handig voor de boodschappen. 

Op ongeveer 7 minuten loopafstand is de 
randstadrail en tram 19 waarmee onder andere naar 
winkelcentrum Leidsenhage 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Clientbureau Philadelphia 
(Geertje Deetman) 

E-mailadres clientbureau@philadelphia.nl  

Telefoonnummer 0800-0830 

Openingsdagen 
en -tijden 

Ma/vrij  

http://www.philadelphia.nl/locatie/schelpenhof
https://www.facebook.com/SchelpenhofLveen/
mailto:clientbureau@philadelphia.nl
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Zorgorganisatie Nieuw Begin 

 

 
 
 

Wonen: Oosthavenkade 24b in Vlaardingen 
Dagbesteding: Vleersteeg 8 in Vlaardingen  

06-46161547 

www.dagbestedingnieuwbegin.nl  

https://www.facebook.com/Zorgorganisatienieuwbegin/  

 
Leeftijd doelgroep  Vanaf 18 jaar 

Type Wonen Kleinschalig wonen 

Specifieke 
doelgroep?  

Autisme 
Matig verstandelijke beperking 
Licht verstandelijke beperking 

Stage 
mogelijkheden? 

nvt 

Bekostiging  
stage ?  

nvt 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Zorgorganisatie Nieuw begin is een pas van start 

gaande ( sinds oktober 2020) kleinschalige 24-uurs 

woonvoorziening voor in totaal 6 bewoners. Midden 

in het centrum, aan de haven van Vlaardingen.  

In een Corona vrij tijdperk pakken wij de dagelijkse 
zaken van het leven op zoals in ieder gezin. Wij doen 
boodschappen, gaan naar de markt, bioscoop, naar 
een terrasje. Wij begeleiden de bewoners naar een 
zo zelfstandig mogelijk bestaan, alleen zijn wij altijd 
in de buurt en bieden wij veiligheid. Samen het  
avondeten voorbereiden, kamer onderhouden en 
voeren wij gesprekjes om het een en ander te 
relativeren. Stress en spanning voor te zijn of te 
reduceren. Kortom: Een veilige woonomgeving 
creëren, waarbinnen iedere bewoner zichzelf mag en 
kan zijn.  
 

 
 

 

 

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Samira Joual 

E-mailadres Info@dagbestedingnieuwbegin.nl  

Telefoonnummer 06-46161547 

Openingsdagen 
en -tijden 

Wonen: kleinschalig 24-uurs 
Wonen  
Dagbesteding: van maandag 
t/m vrijdag van 8.30 uur – 
16.00 uur  

  

http://www.dagbestedingnieuwbegin.nl/
https://www.facebook.com/Zorgorganisatienieuwbegin/
mailto:Info@dagbestedingnieuwbegin.nl
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Ons Buitenhuis Maasdijk 
 

 
 
 

Korte Kruisweg 48-A8 in Maasdijk 

0174-404 353 

www.stichtingonsbuitenhuis.nl 

https://m.facebook.com/Stichtingonsbuitenhuis/?ref=
page_internal  

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Jongvolwassenen 18+ 

Type wonen Wonen en vrije tijd (in de 
toekomst wellicht dagbesteding 
op locatie) 

Specifieke 
doelgroep?  

LVB / Ass met bijkomende 
gedragsproblematiek (VG 3 / 4 / 
5 / 6 ) 

 

Omschrijving Wonen: 
 
Hoe tof is het om te wonen in een oud bankgebouw?! 
Er zijn 2 woonplekken beschikbaar van 29m2 met 
eigen keuken en badkamer met toilet. Wij zijn een 
wooninitiatief in Maasdijk, opgericht door ouders, 
voor jongvolwassenen met een instroomleeftijd van 
18 tot en met 30 jaar met een (licht) verstandelijke 
beperking en/of autisme. De bewoners beschikken 
over een WLZ indicatie VG 3, 4, 5, of 6 en PGB. Wij 
vinden het belangrijk dat de groep bewoners op 
elkaar aansluit én dat wij de juiste zorg kunnen 
leveren. Als na een maand proefwonen blijkt dat het 
passend is, mag de geïnteresseerde komen wonen. 
De zelfredzaamheid in algemene dagelijkse 
levensverrichtingen (ADL) van de bewoners is groot. 
Zij wonen zelfstandig, maar er is altijd begeleiding 
aanwezig die hen kan ondersteunen. Op het gebied 
van sociale interactie houden de medebewoners 
contact met elkaar. Ze zoeken elkaar vaak op om met 
elkaar te sporten in onze gym of een spelletje te doen 
in één van de gezamenlijke woonkamers. 
 
Stichting Ons Buitenhuis zoekt de verbinding. We 
organiseren leuke activiteiten zoals bingoavonden, 
fietstochten maar ook lente- en kerstmarkt op het 
terrein. Daarnaast is regelmatig op zaterdag onze 
winkel open waarin wij leuke producten verkopen 
welke de bewoners gemaakt hebben. Kom is langs 
voor een kopje koffie!   
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Jade van Bodegom 

E-mailadres info@stichtingonsbuitenhuis.nl 

Telefoonnummer 0174-404 353 
Openingsdagen 
en -tijden 

24/7 

Bijzonderheden Er is nog plek voor 2 personen 

http://www.stichtingonsbuitenhuis.nl/
https://m.facebook.com/Stichtingonsbuitenhuis/?ref=page_internal
https://m.facebook.com/Stichtingonsbuitenhuis/?ref=page_internal
mailto:info@stichtingonsbuitenhuis.nl


 

81 
 

  

 
In dit deel hebben we een aantal organisaties 
opgenomen die allerlei (VRIJE TIJD)activiteiten 
organiseren voor jongeren. 
 
Uiteraard zijn er nog veel meer 
activiteiten/organisaties dan u in deze folder zal 
vinden. 
 
Andere sport zoeken? 
Staat jouw sport er niet bij? Kijk dan eens op:  
https://www.unieksporten.nl/zoek-sport/sport-
zoeken  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.unieksporten.nl/zoek-sport/sport-zoeken
https://www.unieksporten.nl/zoek-sport/sport-zoeken
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Myosotis Westland  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

St. Myosotis Westland 

06-52476770 

https://www.myosotiswestland.nl/  

https://www.facebook.com/St-Myosotis-Westland-
1394034364247115/  

 
Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type activiteit Zwemmen, koken, kickboksen, 
dansen, stappen etc. 

Specifieke 
doelgroep?  

Iedereen is welkom 

 

Omschrijving activiteit: 
 
St.Myosotis Westland organiseert diverse vaste 
activiteiten welke op regelmatige basis plaats vinden van 
sept-mei. Om deel te kunnen nemen aan deze vaste 
activiteiten ben je basis lid van Myosotis Westland.  
De basiscontributie bedraagt € 20,- per jaar. Met dit 
basislidmaatschap ontvang je een jaar lang alle informatie, 
en uitnodigingen van Myosotis. Voor de clubs betaal je een 
aparte contributie. 
Speciaal voor de jongeren hebben wij de tienerclub en de 
kookclub. De tienerclub is om de week op een 
vrijdagavond met gevarieerde activiteiten gericht op de 
doelgroep.  
De kookclub is 1x per maand, waarin we zelf onder 
begeleiding koken en dit na afloop samen gezellig opeten. 
De recepten krijg je na afloop mee naar huis om thuis zelf 
ook te maken. 
De hoogte van de contributie is per club verschillend, maar 
deze worden getracht zo laag mogelijk te houden.  
Alle informatie over onze vaste activiteiten zijn hier te 
vinden. 
 

 
Ook organiseren wij extra activiteiten, zoals bv  
Workshops, playbackshow, disco, diverse feesten zoals bv 
carnaval en nog veel meer.  
In de zomer wanneer de clubs stil liggen organiseren wij 
de zomeractiviteiten, deze variëren van een volledig 
verzorgd dagje uit tot een avondje gezelligheid. 
Meer informatie en foto’s hiervan vind je op onze 
website.    

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Yvonne van den Boogerd en 
Mariëlle Hofstede 

E-mailadres info@myosotiswestland.nl  

Telefoonnummer 06-52476770 

Openingsdagen 
en -tijden 

Telefonisch best bereikbaar 
woensdag- en vrijdagochtend  

https://www.myosotiswestland.nl/
https://www.facebook.com/St-Myosotis-Westland-1394034364247115/
https://www.facebook.com/St-Myosotis-Westland-1394034364247115/
https://www.myosotiswestland.nl/activiteiten
mailto:info@myosotiswestland.nl
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Maatjesgroep Westland 
 
 

 
 
 

Westland 

https://www.facebook.com/maatjesgroepwestland/  

maatjesgroepwestland@gmail.com 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type activiteit Diverse activiteiten 

Specifieke 
doelgroep?  

Jongeren met een verstandelijke 
beperking 

Omschrijving activiteit: 
WIJ ZOEKEN MAATJES! 
 
Maatjesgroep Westland bestaat uit studenten die 
gekoppeld zijn aan maatjes: tieners/jongeren met 
een verstandelijke beperking.  
 
Met een enthousiaste groep begeleiders en maatjes 
ondernemen wij 2 zaterdagen per maand leuke 
activiteiten zoals muziek maken, workshops volgen, 
attractieparken bezoeken of spelletjes spelen. De 
maatjes worden 1 op 1 binnen een groep begeleid.  
De doelen van de maatjesgroep zijn het stimuleren 
van sociale contacten, het gevoel van eigenwaarde 
vergroten en het bevorderen van de zelfredzaamheid 
en zelfstandigheid. Daarnaast is de maatjesgroep ook 
bedoeld om de ouders te ontlasten. Neem gerust een 
kijkje op onze Facebook pagina “Maatjesgroep 
Westland” waar u video’s kunt zien van de 
activiteiten! 
 
Heeft u interesse of wilt u meer weten?! Stuur ons 
dan een berichtje of stuur een mailtje naar 
maatjesgroepwestland@gmail.com.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Naomi Kleiweg 

E-mailadres maatjesgroepwestland@gmail.com 

Telefoonnummer x 

Openingsdagen 
en -tijden 

Diverse zaterdagen in de maand 

https://www.facebook.com/maatjesgroepwestland/
mailto:maatjesgroepwestland@gmail.com
mailto:maatjesgroepwestland@gmail.com
mailto:maatjesgroepwestland@gmail.com
https://www.facebook.com/maatjesgroepwestland/photos/a.109787440888615/109787207555305/?__cft__%5b0%5d=AZXpUD01Xq_frJPa91Fo9pGcNjfhsKnJ2sITWkMEjcEPbViXt5nuRXODGBe5VE3mJdsVocomucbST3R4Adyd5lRespX60ErUf0KAzInuyn-1VTjnW2RVPo1wVG0Hr4N7-P6icmFYsfChoTyrGFrG4zr0CoP4odtRWFDNiuQmOiGT6Q&__tn__=EH-R
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Aluna begeleiding; De Parel 

 

 
 
 

Zwetkade Noord 3 in Wateringen 

06-21495159 

www.alunabegeleiding.nl  
https://www.facebook.com/aluna.begeleiding  

 

 
 

 
 
 
 

Leeftijd doelgroep  Kinderen/ Jong volwassenen 

Type 
dagbesteding  

Opvang tijdens vakanties 

Specifieke 
doelgroep?  

Moeten kunnen functioneren in 
een groep 

 

Omschrijving Dagbesteding: 
 
De Parel zit op het terrein van Boerderij Dichtbij. 
Een heerlijke omgeving met veel ruimte en een 
kinderboerderij. 
 
De Parel is een VRIJE TIJDsbesteding tijdens 
schoolvakanties voor kinderen met een beperking of 
stoornis, waarin de focus ligt op verschillende 
ontwikkelingsgebieden. Er wordt rekening gehouden 
met de interesses van uw zoon/dochter. Omdat De 
Parel een VRIJE TIJDsbesteding is, worden er geen 
lessen gegeven. 
 
Sociaal emotionele ontwikkeling is een van de 
ontwikkelingsgebieden waaraan veel aandacht 
wordt besteed. Veel cliënten zijn niet in staat om, net 
als hun broertjes en zusjes, bij vriendjes of 
vriendinnetjes te gaan spelen. Of bijvoorbeeld een 
voetbalspel, gezelschapsspel of fantasiespel te 
spelen. Ook zijn ze niet altijd in staat om zelfstandig 
vriendschappen aan te gaan en te onderhouden. 
 
Bij De Parel stimuleren wij uw zoon/dochter om 
spelenderwijs sociale contacten te leggen. De 
begeleiders organiseren gezamenlijke activiteiten, 
waardoor de sociale vaardigheden gestimuleerd 
worden. 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Mariëlle van der Knaap 

E-mailadres marielle@alunabegeleiding.nl / 
info@alunabegeleiding.nl  

Telefoonnummer 06-21495159 

Openingsdagen 
en -tijden 

9.00-16.00 uur  op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag 
Alleen tijdens vakanties 

http://www.alunabegeleiding.nl/
https://www.facebook.com/aluna.begeleiding
mailto:marielle@alunabegeleiding.nl
mailto:info@alunabegeleiding.nl
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Puur! Cultuur 
 (Dance For You, Theaterschool Koperen Kees en 

Muziekmeesters Westland) 

 

 
 

’s-Gravenzandseweg 105a in Naaldwijk 

0174-730756 

www.puurcultuurwestland.nl  

https://www.facebook.com/PUURcultuur  

 
Leeftijd doelgroep  Alle doelgroepen 

Type activiteit Dans, theater, beeldende kunst, 
muziek.  

Specifieke 
doelgroep?  

Allen mogelijk 

 

Omschrijving activiteit: 
 
PUUR! Cultuur geeft graag lessen en workshops op 

locatie. Of het nou in de huiskamer is, in de 

activiteitenruimte, op de binnenplaats of online. 

Alles is mogelijk. Door de flexibiliteit van de docenten 

creëren zij overal onze creatieve en vertrouwde 

sfeer. 

Tevens biedt Dance For You, Theaterschool Koperen 

Kees en Muziekmeesters Westland u uiteraard ook 

de mogelijkheid om gebruik te maken van de 

bijbehorende locaties in Naaldwijk, Wateringen, 

Monster en 's-Gravenzande. 

PUUR! Cultuur levert graag maatwerk. Gericht op uw 

locatie, doelgroep, wensen en het 

ontwikkelingsniveau van de deelnemer. 

Puur! Cultuur biedt verschillende cursussen aan op 

het gebied van dans, theater en muziek. Voor iedere 

doelgroep is er wel iets leuks te vinden. Speel jij 

straks in een orkest? Of dans of speel jij de sterren 

van de hemel in een echt theater?   

Op onze website vind je het aanbod per discipline en 
voor de verschillende doelgroepen.  

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Annuska Zwaneveld 

E-mailadres puurcultuurwestland@gmail.com  

Telefoonnummer 0174-730756 

Openingsdagen 
en -tijden 

maandag t/m donderdag van 
09:00 – 18:00 

http://www.puurcultuurwestland.nl/
https://www.facebook.com/PUURcultuur
mailto:puurcultuurwestland@gmail.com
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Theaterschool Koperen Kees 

 

 

’s-Gravenzandseweg 105a in Naaldwijk 

0174-730756 

www.koperenkees.nl  

www.facebook.com/theaterschoolkoperenkees 

 
Leeftijd doelgroep  Vanaf 14 jaar 

Type activiteit Theaterles 

Specifieke 
doelgroep?  

Allen mogelijk 

Omschrijving activiteit: 
 
Bij Theaterschool Koperen Kees leer je alles over 

theater maken. Doen alsof je iemand anders bent; 

een oude opa, een rijke zakenman, de bakker op de 

hoek of misschien wel ….? In de lessen leer je over 

toneelspelen, bewegen en teksten, maar je gaat ook 

een stapje verder. Als je meedoet aan een 

voorstellingsgroep, speel je ook een voorstelling in 

een echt theater. 

 
 
Theatergroep Buitengewoon is een theatergroep die 
regelmatig met eigenzinnige theaterproducties op de 
planken staat en wekelijks repeteert in het gebouw 
van Koperen Kees op maandag en donderdagavond 
van 19:00 tot 20:30 uur en op dinsdagavond op 
locatie Westerhonk. Theatergroep Buitengewoon is 
er voor deelnemers vanaf 14 jaar. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Annuska Zwaneveld 

E-mailadres info@koperenkees.nl  

Telefoonnummer 0174-730756 

Openingsdagen 
en -tijden 

maandag t/m donderdag van 
10:00 – 18:00  

http://www.koperenkees.nl/
http://www.facebook.com/theaterschoolkoperenkees
mailto:info@koperenkees.nl
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FC ’s-Gravenzande;  

 
 

Koningin Julianaweg 154 in ‘s-Gravenzande 

06-43905920 

www.fcsgravenzande.nl  

www.facebook.com/G1fcsgravenzande/ 
www.facebook.com/G2fcsgravenzande/ 

 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type activiteit Voetbal 

Specifieke 
doelgroep?  

Allen mogelijk (behalve blinde en 
doven) 

Omschrijving activiteit: 
 
Ben jij niet in staat om in een regulier team 

voetbal te spelen, maar is voetbal jouw grote 

passie of wil je lekker bewegen? Kom ons team 

versterken en sport op maat. Ons team bestaat 

uit spelers met verschillende beperkingen en 

leeftijden, en beleeft elke woensdag heel veel 

plezier aan het voetballen. 

 

 
 

 
 

 
 

                            
 

 
 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Niels van Elswijk 

E-mailadres g-voetbalfcg@hotmail.com  

Telefoonnummer 06-43905920 

Openingsdagen 
en -tijden 

Elke woensdag van 18:15 tm 
19:30 

http://www.fcsgravenzande.nl/
http://www.facebook.com/G1fcsgravenzande/
http://www.facebook.com/G2fcsgravenzande/
mailto:g-voetbalfcg@hotmail.com
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Anderscoachen dagactiviteit 
 

 
 
 

Melkdragerhof 68 in Delfgauw 

015-2576682 
06-43811414 

www.anderscoachen.info  

https://anderscoachen.info/home/dagactiviteit/  

 
 

Leeftijd doelgroep  Vrije tijd 6 jaar tot ……… 
Logeeropvang  6 jaar tot….. 
Dagbesteding 17 jaar en ouder  

Type activiteit  Cognitieve vaardigheden taal/lezen 
en rekenen, creatief, sport- en spel, 
koken, enz.  

Specifieke 
doelgroep?  

Kinderen en jongeren met een 
verstandelijke beperking 

 

Omschrijving activiteit: 
 
DAGACTIVITEIT 

Ga jij ook met ons mee? Allerlei activiteiten vinden 

afwisselend plaats: zwemmen, bootcamp, Drievliet, 

bowlen, midgetgolf, enz.  

Het kan allemaal bij Anderscoachen. 

Wanneer: 1 keer in de maand gaan we er op zondag 

met elkaar op uit. 

STAPAVOND 

Hou jij er ook zo van om een avondje op stap te gaan 

met leeftijdsgenoten? Samen met professionele 

begeleiding een hapje eten in Delft en daarna nog 

een terrasje pakken. Net zoals andere jongeren, vind 

jij dat toch zeker ook geweldig? WELKOM 

 
 

Zie voor meer informatie ook het blad 
DAGBESTEDING of LOGEREN Anderscoachen 
 

 
 

 
 
 

 
   
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Esther Schmitz 

E-mailadres mail@anderscoachen.info  

Telefoonnummer 0643811414 

Openingsdagen 
en -tijden 

1x per maand 

http://www.anderscoachen.info/
https://anderscoachen.info/home/dagactiviteit/
mailto:mail@anderscoachen.info
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Fortuna-Korfbal 
 

 
 
 

Schoemakerstraat 340 in  Delft 

https://www.fortuna-korfbal.nl/  

https://www.facebook.com/watch/fortunadelft/  

Filmpje 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden  

Type activiteit Korfbal g-team  

Specifieke 
doelgroep?  

Kinderen en jongeren met een 
beperking 

 

Omschrijving activiteit: 
 
Vind je het leuk om samen met andere jongens 

en meiden allerlei spelletjes met een bal te 

doen? Lekker rennen, springen, vangen en 

gooien. Of lijkt het je leuk om korfbalwedstrijden 

te gaan spelen en daarvoor te trainen? Dan ben 

je van harte welkom bij korfbalvereniging 

Fortuna. We hebben diverse groepen waar voor 

iedereen een plekje is om lekker te kunnen 

sporten en vooral veel plezier te maken. Naast 

de wekelijkse trainingen doen we ook mee met 

andere activiteiten binnen de vereniging zoals 

kamp. Kom gerust een keertje langs om te kijken 

of te proberen. Je kunt daarvoor een mail sturen 

naar: gkorfbal@fortuna-korfbal.nl. 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Petra de Bruijn  

E-mailadres gkorfbal@fortuna-korfbal.nl  

Telefoonnummer x 
Openingsdagen 
en -tijden 

Iedere woensdagavond van 
18.15 tot 19.15 uur  

https://www.fortuna-korfbal.nl/
https://www.facebook.com/watch/fortunadelft/
https://www.facebook.com/watch/?v=1606509016062875
mailto:gkorfbal@fortuna-korfbal.nl
https://www.fortuna-korfbal.nl/contact/
mailto:gkorfbal@fortuna-korfbal.nl
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VTV Beweegcoaches 

 
 

Prof. Krausstraat 71b in Delft  
(regio Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk of Westland, Den Haag) 

015 2618648 

https://www.wijzijnvtv.nl/beweegcoach/  

https://www.facebook.com/vtvdelft  

 
Leeftijd doelgroep  jongeren 

Type activiteit sport of beweegactiviteit 

Specifieke 
doelgroep?  

voor iedereen met een 
verstandelijke, lichamelijke of 
zintuiglijke beperking, 
een vorm van autisme of een 
chronische ziekte die op zoek is naar 
een passende sport of 
beweegactiviteit. 

 

Omschrijving activiteit: 
 
Sporten is mogelijk voor iedereen! De beweegcoach is 
ervoor om je hierbij te helpen. 
 
Als je een beperking hebt is het soms lastig een geschikte 
sport of beweegactiviteit te vinden. Terwijl je misschien 
juist zo graag lekker wilt bewegen om fit te blijven en in 
contact wilt komen met anderen. De beweegcoach helpt 
je hier graag bij. 
 
Wat doet de beweegcoach?    
De beweegcoach kijkt naar wat je leuk vindt en wat je kunt 
en zoekt daar een passende sport of beweegactiviteit bij. 
De beweegcoach is er om je te ondersteunen, te 
begeleiden en te stimuleren. 
Ook kijken we samen wat er nog meer nodig is om te 
kunnen gaan sporten. Je kunt dan bijvoorbeeld denken 
aan vervoer, financiën of extra begeleiding bij een 
vereniging. 
 
Voor wie is de beweegcoach? 
De beweegcoach is voor iedereen met een verstandelijke, 
lichamelijke of zintuigelijke beperking, een vorm van 
autisme of een chronische ziekte die op zoek is naar een 
passende sport of beweegactiviteit. Als beweegcoach zijn 
we werkzaam in Delft, Westland, Pijnacker-Nootdorp, Den 
Haag, Vlaardingen, Maassluis of Leidschendam-Voorburg. 
 
Hoe werkt het? 
Je kunt je sportvraag indienen bij de beweegcoach via 
onderstaande contactgegevens. Vervolgens gaat de 
beweegcoach in gesprek en wordt er gekeken naar de 
wensen, mogelijkheden en interesses.  
 
Daarna gaat de beweegcoach op zoek naar een sport of 
beweegactiviteit die goed bij je past. Als je het prettig 
vindt, kan de beweegcoach de eerste keer ook met 
meegaan. Ondersteuning door de beweegcoach is geheel 
kosteloos. 
 
Twijfel niet en bel of mail ons, zodat wij samen met jou op 
zoek kunnen gaan naar een leuke sport.  

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Joeri Bouwmeester (Westland) 
Ivy Kahlmann (Delft) 
 

E-mailadres joeri.bouwmeester@vtvzhn.nl 
i.kahlmann@vtvzhn.nl 
 

Telefoonnummer 06-10754891 
06-10661071 

Openingsdagen 
en -tijden 

In overleg 

https://www.wijzijnvtv.nl/beweegcoach/
https://www.facebook.com/vtvdelft
mailto:joeri.bouwmeester@vtvzhn.nl
mailto:i.kahlmann@vtvzhn.nl
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VTV Groepsactiviteiten en 

Thuismaatjes 
 

 
 
 

Prof. Krausstraat 71b in Delft 
(regio Delft, Lansingerland, Midden-Delfland, Pijnacker-
Nootdorp, Rijswijk of Westland, Den Haag, Leiden) 

015 2618648 

https://www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten/  

www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes 
 

https://www.facebook.com/vtvdelft  

 
 

Leeftijd doelgroep  Groepsactiviteiten: Jongeren en 
volwassenen  
Individueel maatje op maat van 
Vrijwillige Thuishulp: kinderen, 
jongeren, volwassenen 

Type activiteit  

Specifieke 
doelgroep?  

Verstandelijke beperking, Niet-
aangeboren Hersenletsel, Autisme 
Spectrum Stoornis, Chronische 
Ziekte, eventueel combinatie 
hiervan. 

Omschrijving activiteit: 
 
VTV, VRIJE TIJDsbesteding, Thuismaatjes en 
Vormingsactiviteiten, biedt mensen met een beperking 
diverse vormen van VRIJE TIJDsactiviteiten in de regio’s 
Delft, Leiden en Den Haag. VTV wil dat mensen met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking kunnen meedoen 
in onze samenleving net als ieder ander. VTV wil een 
samenleving waarin: 
 
•Iedereen zinvolle VRIJE TIJDsbesteding heeft 
•Iedereen vrienden kan maken en behouden 
•Iedereen nieuwe vaardigheden kan aanleren 
•Mantelzorgers worden ondersteund 
 
Dit doet zij door het aanbieden van: 
1. Groepsactiviteiten 
Door deze VRIJE TIJDsactiviteiten- en begeleiding kunnen 
mensen met een beperking elkaar ontmoeten, met elkaar 
sporten en activiteiten ondernemen in een ontspannen 
sfeer. Zo bouwen zij een nieuw netwerk op, sluiten 
vriendschappen en worden zij gestimuleerd in hun 
ontwikkeling. U vindt een overzicht van onze 
groepsactiviteiten op:  
www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten 
 
2. Thuismaatjes 
Individuele inzet van een maatje op maat bij kinderen, 
jongeren of volwassenen met een beperking die thuis 
wonend zijn. Verstandelijke beperking, vorm van autisme, 
niet-aangeboren hersenletsel of chronische ziekte, soms 
een combinatie hiervan. 

Website:  www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Zie: 
https://www.wijzijnvtv.nl/over
-vtv/wie-is-wie/  

E-mailadres vtvdelft@vtvzhn.nl  

Telefoonnummer 015 2618648 

Openingsdagen 
en -tijden 

In overleg 

https://www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten/
http://www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes
https://www.facebook.com/vtvdelft
https://www.wijzijnvtv.nl/newsite2020/groepsactiviteiten/
http://www.wijzijnvtv.nl/groepsactiviteiten
https://www.wijzijnvtv.nl/newsite2020/vrijwillige-thuishulp/
http://www.wijzijnvtv.nl/thuismaatjes
https://www.wijzijnvtv.nl/over-vtv/wie-is-wie/
https://www.wijzijnvtv.nl/over-vtv/wie-is-wie/
mailto:vtvdelft@vtvzhn.nl
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Tennisschool Koos Heiligers 

 

  

 
 

Schoemakerstraat 340 in Delft 

0649608842 

www.tennislesdelft.com  
 

Leeftijd doelgroep  Zowel jong als volwassene 

Type activiteit Sport- Tennis 

Specifieke 
doelgroep?  

Geen 

Omschrijving activiteit: 
 
Wij geloven in plezier als voorwaarde om de meeste 
progressie te boeken. Of je nu start met je tenniscarrière 
op 7 of 70 - en of je nu extreem fit bent, of te maken hebt 
met bepaalde beperkingen - aan techniek, tactiek en 
conditie kan altijd worden gewerkt. We doen dit op een 
positieve en constructieve manier, zodat iedereen zich 
thuis voelt bij onze school en een fijne tijd heeft op de 
tennisbaan en het maximale uit zichzelf kan halen.  
 
Met onze cursussen werken we zowel aan het verbeteren 
van de basisslagen, als tactiek en het conditionele aspect. 
Nieuwe inzichten vormen samen met onze ervaring in 
lesgeven, de basis om je vooruit te helpen. 
 
Ons tenniscomplex is uitgerust met twee kunstgras 
tennisbanen. De banen zijn in 2020 vervangen, en zijn 
vergelijkbaar met een gravel baan: een hoge stuit, en de 
mogelijkheden om door te glijden voor de 
fanatiekelingen onder ons. We hebben voor kunstgras 
gekozen omdat het vriendelijk voor de gewrichten is, en 
betrouwbaar speelt. 
 
In de hal kan zowel 's winters als 's zomers worden 
gespeeld. De wanden zijn namelijk voor een groot deel te 
openen, waardoor er in de lente en zomer een briesje 
door de hal kan waaien. Tevens beschikt de hal over een 
warmtekanon, zodat je geen last hebt van koude voeten 
in de winter. Ook hebben we full-court ledverlichting, 2 
ballenkanonnen, en een kleedkamer. 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Koos Heiligers 

E-mailadres koosheiligers1@gmail.com  

Telefoonnummer 0649608842 

Openingsdagen 
en -tijden 

8.30-23 uur 

http://www.tennislesdelft.com/
mailto:koosheiligers1@gmail.com
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Judo; Budo Gouweleeuw 
 

 
 

Willem Bilderdijkhof 165 in Delft 

015 – 2 840 448   of 06 39 59 18 25  

www.budogouweleeuw.nl  

www.budogouweleeuw.nl/aangepast-judo/  

www.facebook.com/BudoGouweleeuw  

 
Leeftijd doelgroep  Leeftijd t/m ongeveer 15 – 16 

jaar 

Type activiteit Judo 

Specifieke 
doelgroep?  

Aangepast judo speciaal voor 
deze doelgroep. 

 

Omschrijving activiteit: 
 
Judo betekent voor jongeren met een beperking dat 

ze gewoon lekker bezig kunnen zijn met sporten. De 

zelfverzekerdheid en weerbaarheid worden met judo 

verhoogd of verbeterd. Drukke kinderen leren hun 

energie beter te beheersen en te hanteren. Judo is 

stoer, judo is plezier, judo is balans, judo is respect. 

Respect voor jezelf en respect voor elkaar. 

Spelenderwijs komen alle elementaire vormen van 

bewegen aan bod (rennen, springen, rollen, vallen, 

duwen, trekken etc.) en leren kinderen om te gaan 

met fysiek contact.  

De lessen hebben een duidelijke structuur en regels.  
De groep is klein, met veel persoonlijke aandacht van 
de gespecialiseerde docenten. Er is de mogelijkheid 
om met de andere jeugd deel te nemen aan het eigen 
toernooi en andere activiteiten. 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Suze van Schaik 

E-mailadres info@budogouweleeuw.nl  

Telefoonnummer 015 – 2 840 448   of 06 39 59 18 25 

Openingsdagen 
en -tijden 

A-judo woensdag 15:00 uur, hele 
programma zie 
www.budogouweleeuw.nl/lessen/ 

http://www.budogouweleeuw.nl/
http://www.budogouweleeuw.nl/aangepast-judo/
http://www.facebook.com/BudoGouweleeuw
mailto:info@budogouweleeuw.nl
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Judo; Team Gouwe Sports 

 
 

De Gaullelaan 1 in Delft 

06-11000360 

https://www.teamgouwe.nl/aangepastjudo  

https://www.facebook.com/teamgouwe/ 

https://www.youtube.com/channel/UCAP0VGg6
U78N7UQXtFTSobQ  

 
Leeftijd doelgroep  Kind, en jong volwassenen, 

volwassenen  
Type activiteit  Judo 

Specifieke 
doelgroep?  

lessen A judo worden gegeven vanaf 
6 jaar op woensdag of zaterdag. 
Deelname aan overige lessen in 
overleg 

 

Omschrijving activiteit: 
 
Als beginnend judoka leren wij je de basisbeginselen van 
judo. Dit doen wij spelenderwijs volgens een vast 
lesprogramma. Voor iedere doelgroep hebben wij een 
afzonderlijk programma. Leren doe je door het te doen. Dit 
doe je samen in een groep waarbij ieder zijn of haar eigen 
tempo mag volgen. 
Veilig leren vallen is één van de aspecten van judo die als 
eerste leert. Net als met zoveel dingen in het leven, leer je 
judo met vallen en opstaan. Stapsgewijs leer je een 
heleboel vette judotechnieken. Je zult ontdekken dat judo 
een echte team sport is. Want judo doe je met elkaar, voor 
elkaar en door elkaar. 
Tijdens de judoles worden al je motorische vaardigheden 
continu gestimuleerd. Net als bij alle andere lessen mogen 
je vader, moeder, opa, oma of wie dan ook langs de kant 
in stilte de les meebeleven. 
 
Al onze lessen worden gegeven door een gediplomeerde 
docent. Naast een docent zijn er ook 1 of meerdere 
assistenten op de mat. Net als de docent zijn ze er om je 
te helpen en eventueel extra uitleg te geven.  
 
Er zijn ook  lessen die uitsluitend bedoeld zijn voor 
kinderen en (jong-)volwassenen met een lichamelijke en/ 
of verstandelijke beperking. Deze zogenaamde A judo 
lessen bestaan uit maximaal 15 leerlingen. De 
lesmethodiek is  volledig afgestemd op deze doelgroep. 
Twijfel je nog of judo wel echt iets is voor jou of voor jouw 
kind met een beperking? Neem dan even contact met ons 
op. Samen kijken we naar de mogelijkheden. Aansluitend 
kunnen afspreken voor 1 of meerdere proeflessen om 
jouw zoon of dochter te laten ervaren of judo een optie is. 

     

  
 
 

 

 
 

 
 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Lars Gouweleeuw 

E-mailadres lars.gouweleeuw@teamgouwe.nl  

Telefoonnummer 06-11000360 

Openingsdagen 
en -tijden 

Zie website (buiten schooltijd) 

https://www.teamgouwe.nl/aangepastjudo
https://www.facebook.com/teamgouwe/
https://www.youtube.com/channel/UCAP0VGg6U78N7UQXtFTSobQ
https://www.youtube.com/channel/UCAP0VGg6U78N7UQXtFTSobQ
mailto:lars.gouweleeuw@teamgouwe.nl
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Atletiekvereniging AV’40 
 
 

Sportring 12 in Delft 

06-40900195 

https://www.av40.nl/index.php?page=VBatletiek
&sid=1 

 

 
 
 

Leeftijd doelgroep  Jong volwassen en volwassenen 

Type activiteit Atletiek 

Specifieke 
doelgroep?  

nee 

 

Omschrijving activiteit: 
 
VB-atletiek  
Elke dinsdagavond van 18.00 uur tot 19.00 uur 
trainen we buiten op onze baan. We trainen het hele 
jaar door behalve tijdens de schoolvakanties.  De 
trainingen vinden plaats onder leiding van twee 
atletiektrainers en een begeleider. We trainen alle 
atletiekonderdelen zoals verspringen, kogelstoten, 
sprinten vanuit de startblokken, hoogspringen en 
discuswerpen. Echt iets voor sportievelingen! 
 
Wat heb je nodig? Goede sportschoenen en 
sportieve kleding die past bij het weer. 
Je mag altijd vier keer gratis komen trainen om te 
kijken of atletiek iets voor jou is. Heb je nog vragen, 
stuur dan een mail naar: vbatletiek@av40.nl 
De kosten zijn € 29,00 per kwartaal 

Trainers zijn: Arnold van der Kraan, Lies Suiker en 
Lorenzo Primatesta 
.  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Lorenzo Primatesta 

E-mailadres Vbatletiek@av40.nl 

Telefoonnummer 06-40900195 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dinsdag van 18.00 uur tot 19.00 
uur 

https://www.av40.nl/index.php?page=VBatletiek&sid=1
https://www.av40.nl/index.php?page=VBatletiek&sid=1
https://www.av40.nl/index.php?page=Email&email_md5key=f7f127798aab1a933427dbb4d37646ae&email_to_name=vbatletiek%40av40.nl&sidh=9a053d2aafad5e7532dbe91c6e6faa82&returnpage=VBatletiek&sid=2
mailto:Vbatletiek@av40.nl
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Fitkids Beweegacademie 

 
 

Oeverwallaan 130 in Den Haag 

06 16708066 

https://fitkids.uwpraktijkonline.nl/  

 
Leeftijd doelgroep  0-99 jaar 

Type activiteit Vrije tijd/sport en spel 

Specifieke 
doelgroep?  

nee 

 

 

Omschrijving activiteit: 
 
Fitkids is een fitness- en oefenprogramma voor 
kinderen van 6 tot 18  jaar met een chronische ziekte, 
beperking of langdurige aandoening. De kinderen 
trainen en bewegen gedurende een uur onder 
begeleiding van kinderfysiotherapeut Danielle van 
der Hek. 
In een Fitkids-uur wordt er zowel individueel op 
fitnessapparatuur, als in groepsverband getraind.  In 
groepsverband worden allerlei soorten sport en spel 
gedaan.  
In Fitkids ontdekken de kinderen dat bewegen leuk 
en goed voor je is. Voor ieder kind wordt een op maat 
gemaakt oefenprogramma gemaakt,  waarbij er 
gewerkt wordt aan de verbetering van de fysieke en 
mentale conditie.  
 

 
 

 

 
 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Danielle van der Hek 

E-mailadres beweegacademie@outlook.com  

Telefoonnummer 06-16708066 

Openingsdagen 
en -tijden 

Dagelijks op afspraak 

 Aaanmelden bij fitkids@live.nl , 
instroom kan gedurende het 
hele jaar. 

tel:06%2016708066
https://fitkids.uwpraktijkonline.nl/
mailto:beweegacademie@outlook.com
mailto:fitkids@live.nl
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Vrijetijdsbesteding Monster 
 

 
 

Vijverweg 2 in Monster (terrein Westerhonk) 

06-52538493 

www.Sheerenloo.nl  
 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden 

Type activiteit Van alles  

Specifieke 
doelgroep?  

Alle doelgroepen 

 

Omschrijving activiteit: 
 
De afdeling vrijetijdsbesteding biedt het hele jaar 

door zo ook de avonden en de weekenden, voor alle 

niveaus activiteiten. In de zomer hebben we een hele 

week feest. (Zomerfeestweek) 

Wij vieren zo ook Carnaval en Sinterklaas enz. Ook 
hebben we verschillende clubs zoals: wandelclub, 
harlekinoclub (knutselen) toneel, muziekclub ect ect. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Astrid Gardien Coördinator 
vrijetijdsbesteding  

E-mailadres Astrid.gardien@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 06-52538493 

Openingsdagen 
en -tijden 

Wisselend afhankelijk van de 
activiteiten (kantoor van ma 
t/m vrij van 8.00 tot 12.00 
bereikbaar 

http://www.sheerenloo.nl/
mailto:Astrid.gardien@sheerenloo.nl
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Bewegingscentrum Boei 

 

 

Sportlaan 2 in Monster (terrein Westerhonk) 

08803-64229 

www.Sheerenloo.nl  
 

 
 

Leeftijd doelgroep  Alle leeftijden binnen de 
samengestelde groepen. De 
groepssamenstelling wordt door 
de bewegingsagoog gedaan op 
basis van de motorische, sociale 
en cognitieve vaardigheden. De 
beweegactiviteiten hebben een 
duur van 30 – 45 min per keer. 

Type activiteit Bewegingsagogiek in zowel 
zwembad al gymzaal 

Specifieke 
doelgroep?  

Binnen de bewegingsagogiek 
kunnen wij alle doelgroepen 
bedienen. 

Omschrijving activiteit: 
 
Binnen de afdeling beweging hebben wij een 
gymzaal, een zwembad en een fitnessruimte.  
Bij de Beweging wordt er beweging agogiek gegeven, 
waarbij de medewerkers Beweging, bewegen als 
middel gebruiken om het gedrag van de cliënten te 
beïnvloeden.  
Met bewegingsagogie werken we tijdens sport, spel- 
en bewegingsactiviteiten aan het verbeteren van de 
cognitieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling. Als 
bewegingsagoog kiezen we zorgvuldig de 
bewegingsactiviteiten en door bewust het spel, de 
regels, het materiaal, de organisatie, de 
begeleidingswijze en eventueel de 
groepssamenstelling te beïnvloeden worden de 
doelstelling(en) bereikt. Een aantal doelen waaraan 
gewerkt wordt zijn o.a: Leren van sociale 
vaardigheden, bevorderen van sociale contacten, het 
leren samenwerken, het aanleren van motorische 
technieken (ook zwemvaardigheid), fysieke en 
sociale grenzen ontdekken en verleggen, leren 
spelen, strijden, krachten meten, winnen, verliezen, 
verbeteren van het zelfvertrouwen, verbeteren 
vitaliteit enz.  
 
We willen hier benadrukken dat binnen de 
bewegingsagogie sociaal-emotionele doelstellingen 
het belangrijkst zijn. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Contactpersoon 
voor meer 
informatie 

Afd Beweging 

E-mailadres Bew.centrum-
westerhonk@sheerenloo.nl  

Telefoonnummer 08803-64229 

Openingsdagen 
en -tijden 

De Boei is 5 dagen per week 
geopend van 8.30 tot 16.30 uur 
en is op feestdagen gesloten. 

Op maandag is de beweging 
geopend tot 20:30 en op 
woensdag tot 18:00 uur 

http://www.sheerenloo.nl/
mailto:Bew.centrum-westerhonk@sheerenloo.nl
mailto:Bew.centrum-westerhonk@sheerenloo.nl

