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Dagbesteding en arbeid voor volwassenen
Wat is dagbesteding?

Locaties voor dagbesteding

Niks is vervelender dan de hele dag thuis niks zitten
doen. Soms is het echter lastig om zelf activiteiten te
ondernemen als je een beperking hebt. Een goede
oplossing is dan dagbesteding. Onder begeleiding van
gespecialiseerde begeleiders helpt Raamwerk jou om
je dag een zinvolle invulling te geven. Dagbesteding
varieert van specialistische dagopvang tot een
gezellige ontmoetingsplek voor ouderen. Van werken in
een bedrijf met ondersteuning van een jobcoach tot
varkentjes wassen op onze zorgboerderij. Met iedere
cliënt wordt nagegaan wat deze wil en kan doen. Aan
de hand van deze informatie en de verkregen indicatie
wordt gezamenlijk een dagprogramma samengesteld.

Het Raamwerk beschikt over verschillende locaties
voor dagbesteding en arbeid, verspreid over de Duinen Bollenstreek.

Bij Raamwerk maken we onderscheid tussen
arbeidsmatige
en
(re)creatieve
activiteiten.
Arbeidsmatige activiteiten bestaan uit werkzaamheden
als sorteren, demonteren, monteren en in- en
uitpakken. Een aantal cliënten en een begeleider
werken dan in een bedrijfshal met elkaar samen. (Re)
creatieve
activiteiten
zijn
bijvoorbeeld
koken,
computeren en tekenen, maar ook wandelen en
boodschappen doen.

In de Zeehoswijk in Katwijk kunnen cliënten met
voornamelijk lichamelijke beperkingen creatieve, maar
ook arbeidsmatige activiteiten verrichten. Hier is
bijvoorbeeld De Papierwinkel gevestigd waar licht
administratief werk gedaan wordt.
In Noordwijkerhout is zorgboerderij De Hafakker
gevestigd: hier kunnen cliënten dieren en planten
verzorgen en de oogst verkopen. Het samen boer zijn
en het voornamelijk buiten werken staat daarbij
centraal.
Dagcentrum De Waterjuffers in Noordwijkerhout biedt
activiteiten aan cliënten met een intensieve zorgvraag,
bijvoorbeeld personen met een meervoudige complexe
handicap, of mensen met moeilijk gedrag. Ook biedt
het dagcentrum soos- en afwisselende activiteiten aan
cliënten die op het Hafakkerterrein wonen.
‘t Bollenpalet is een creatief atelier in Sassenheim waar
cliënten kunnen schilderen of textiele producten
maken. Bij het atelier hoort ook een winkel, waarin de
eigen producten verkocht worden. Vlakbij is een atelier
waar keramiek gemaakt wordt.

Dagcentrum Tolhuisstraat is een dagcentrum in
Sassenheim waar dagelijks activiteiten zijn, met zowel
In deze folder kunnen we niet uitvoerig alle soorten een arbeidsmatig als een (re)creatief karakter.
dagbesteding en arbeid presenteren. Wilt u meer In samenwerking met zorgorganisaties en gemeentes
informatie? Neem dan contact op met de afdeling biedt Raamwerk ook dagbesteding in wijkservicecentra
bemiddeling van Raamwerk,
aan. In wijkservicecentra verlenen mensen met een

Meer informatie

via telefoon (0252) 34 57 70 of via e-mail:
bemiddeling@hetraamwerk.nl

Stichting het Raamwerk
Strandwal 2 2211HT
Noordwijkerhout
0252 - 34 56 78
Bemiddeling@hetraamwerk.nl
www.hetraamwerk.nl

beperking diensten in en rondom de wijk. Raamwerk
heeft drie wijkservicecentra: Binders in Katwijk-Binnen,
Dichtbij in Lisse en Centraal in Rijnsburg.

