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Werk & 
dagbesteding

Niet alleen leuk, maar ook
zinvol werk doen.
Wie wil dat niet?
Werk waar je ook nog iets van
leert.
Op een aangename plek,
inclusief de gezelligheid van
collega’s.
Zoek jij voor jezelf of voor
jouw zoon of dochter een
dergelijke werkplek?

Praat eens met De Zijlen.
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Elke week verversen we de bloemen bij
het Zonnehuis Zuidhorn. Mooi werk en je
spreekt andere mensen. Renske .., Zuidhorn



3

In een werk & dagbestedingsgroep worden, 

zoals de naam al zegt, werk en dagbeste-

ding gecombineerd. Werk geeft een fijn

gevoel. Jij hebt iets gedaan voor een ander.

Denk aan post bezorgen, licht industrieel

werk, tuinmeubelen maken en werken in

de kas. Jij kunt ook kiezen voor dieren ver-

zorgen, fietsen maken, in de recycling of

een ander soort dienstverlening.

Dagbesteding met sport, spel of muziek

zorgt tussendoor voor wat ontspanning. 

Werkplan 
In een werk &dagbestedingsgroep zijn

altijd begeleiders aanwezig. Samen met

één van hen maak jij allereerst een werk-

plan. Hierin staat wie jij bent, wat jij wilt

en welk programma jij volgt. In overleg

Leuk om samen met collega’s te werken in
Twinkel Veendam. Bart Heitzenberg,
Muntendam
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met jou, jouw persoonlijk begeleider en

jouw ouders of verwanten houd jij in de

gaten of het allemaal goed gaat. Is veran-

dering gewenst? Dan past jij in overleg het

programma aan.

Bij een bedrijf 
Jij gaat aan de slag in een bedrijf. Denk aan 

een gemeentehuis, de supermarkt, een 

boerderij of verzorgingshuis. Het werk is 

afgestemd op wat jij kunt. Jij draait

gewoon mee, net als de andere werkne-

mers. Er is een vaste collega op het werk

die jou helpt. Bij hem of haar kunt u met al

jouw vragen terecht. Een werkbemiddelaar

van De Zijlen komt regelmatig langs om

met jou en jouw werkgever te bespreken

of alles goed gaat. 

Een bedrijfsproject 
Werken bij een bedrijf kan alleen, maar

ook met een groepje mensen. In dat geval

spreken we van een bedrijfsproject. Vaak

ben jij als groep verantwoordelijk voor een

bepaalde klus. Denk aan catering, kantine-

werk of bevoorrading van een winkel. 

De Zijlen heeft bedrijfsprojecten bij de bio-

logische geitenboerderij De Buurackers, Het

Noorderpoortcollege en de Scheepswerf
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Het Cleanteam houdt Zuidhorn schoon door
zwerfvuil te verzamelen.
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Foxhol. Er is elke dag een begeleider van

De Zijlen aanwezig. 

Een samenwerkingsbedrijf 
In een samenwerkingsbedrijf werken meer 

mensen op verschillende afdelingen. Jouw 

werk wordt afgestemd op wat jij kunt. Jij 

draait gewoon mee, net als de andere

werknemers. Jij krijgt de kans om meerde-

re soorten werk te doen en opleidingen te

volgen. De Zijlen werkt samen met

Novatec, HRM Kringloopwinkel en de

Hanzehogeschool. Er is een collega op het

werk die jij helpt en bij wie jij met vragen

terecht kunt. Een werkbemiddelaar 

van De Zijlen komt regelmatig langs om

met jouw en uw werkgever te bespreken

of alles goed gaat. Bij hem of haar kun jij

altijd aankloppen. 
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Een werkleerbedrijf 
Een werkleerbedrijf is geen echt bedrijf, 

maar een nagebootst bedrijf van De Zijlen. 

Het is een serieus bedrijf waar echt

gewerkt wordt. Jij doet jouw werk in uw

eigen tempo. Er is genoeg tijd om iets uit

te leggen en je wordt goed begeleid. Jij

leert niet alleen een vak, maar ook hoe je

samenwerkt en omgaat met collega’s en

leidinggevenden. Ook kun je een opleiding

volgen en stagelopen. De begeleider van

De Zijlen is elke dag aanwezig. 

Bij hem of haar kun je altijd terecht. 

Denk aan textielbewerking, groenvoorzie-

ning, houtbewerking, zeep- en kaarsenma-

kerij, atelier, wasserij, buurtwinkel, café, 

kiosk, drukkerij en catering. 

Seniorenactiviteiten 
Ben jij ouder en heb je genoeg gewerkt? 

Wil je nog wel de gezelligheid van anderen 

om je heen? Dan zijn de seniorenactivitei-

ten misschien iets voor jouw. Zo blijf je

actief. Denk aan inloopactiviteiten of een

soos. Er zijn ook programma’s met bijvoor-

beeld muziek, zang, creativiteit en sport. In

overleg met de begeleiders kies je hoeveel

uur per week jij hier gebruik van wilt

maken. 


