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Voor je ligt het magazine Zélf.  
 
‘Zélf.. met een beetje hulp van Raamwerk’. 
Omdat we binnen Raamwerk geloven in een 
zo gewoon mogelijk leven voor onze cliënten. 
Een leven waarin zij zoveel mogelijk zélf 
keuzes kunnen maken: hoe ze hun leven 
inrichten, welke zorg ze ontvangen en hoe  
zij hun dag besteden. 

 
Gewoon leven dus, zonder altijd rekening te hoeven houden 
met je beperkingen. Raamwerk helpt dit - elke dag - mogelijk  
te maken. 

‘Zélf’.. omdat wij ook geloven in zoveel mogelijk eigen regie 
voor onze medewerkers bij de invulling van hun werk. We zijn 
een regionale organisatie waarin de ‘lijntjes’ kort zijn. Heb je  
als medewerker ideeën over hoe jij je wilt ontwikkelen in je werk 
of invulling wilt geven aan je werk, dan vind je hiervoor een 
luisterend oor bij je leidinggevende. 

In dit magazine laten we voorbeelden zien van de manier  
waarop onze cliënten hun leven inhoud geven. En hoe  
medewerkers hen daarbij begeleiden. 

Ik hoop dat je je aangesproken voelt!

Hans de Cocq van Delwijnen
Algemeen directeur / Bestuurder

COLOFON
Dit magazine is een uitgave van 
Raamwerk. Het is niet toegestaan 
om informatie uit dit magazine 
te kopiëren en/of verspreiden 
zonder toestemming.

Tekst Communicatie Raamwerk
Fotografie Leo Klinkenberg,  
Studio Oostrum, Gerrit Vermeulen
Ontwerp Ready for take-off

www.hetraamwerk.nl
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Feest met
DJ Guy

Gewoon  
leven bij 
Raamwerk

Het dagelijks leven op 
het Zeehos, de Hafakker 
en in de regio.

Bij Appeltje-Eitje zijn allerlei ambach-
telijke en verse producten te koop.  
Ook zijn er leuke cadeautjes van  
keramiek, gemaakt door cliënten  
van ‘t Bollenpalet.

Guy woont op de Hafakker en draait 
één keer in de maand in dagbestedings-
locatie de Waterjuffers. Hij wordt ook 
af en toe gevraagd om op een feest of 
verjaardag te draaien. Hij draait muziek 
die veel mensen leuk vinden, zoals  
Nederlandstalige house of trance.  
Guy maakt er een mooi feest van!

SHOPPEN

De lekkerste 
eitjes van 
de Bollenstreek

Boerderijwinkel Appeltje-Eitje
Zeereep 48a, Noordwijkerhout 
Openingstijden:
Maandag t/m vrijdag 9.30 tot 15.30 uur

FEEST

Welkom op  
de camping  
van Jeroen
Jeroen beheert een camping van 
playmobil. Hij heeft het er maar 
druk mee. De klanten schrijven 
zich al vroeg in voor het seizoen. 
Voor die tijd moet er dan ook 
nog vergaderd worden. Welke 
activiteiten gaan we organiseren 
en wat mag het kosten?
Soms gaat er iets mis. Zo was 
er eens een dubbele activiteit 
georganiseerd.

Het seizoen is  
in volle gang!

Het verloopt allemaal soepel  
en we zitten weer vol. Zelfs al 
voor komend seizoen. Dat komt 
omdat het gewoon gezellig is  
op de camping van Jeroen!

AANGENAAM

Als een vis
in het water
Wijnand heeft veel medail-
les binnengehaald: zijn kast 
puilt uit. Met zijn team van 
de Zevensprong komt hij uit 
op het onderdeel zwemmen. 
Bijna iedere zaterdag trainen 
zij in Lisse. 

SPORT

Corrie en
Kareltje
Corrie heeft het goed voor elkaar.  
Ze woont met haar poes Kareltje in een 
leuk huisje in Noordwijk. ‘Lekker dicht bij 
de Digros, daar drink ik altijd een bakkie 
koffie’, zegt Corrie. Met haar buurvrouw 
gaat ze naar de bingo. Corrie ontvangt 
elke dag een begeleider die even langs 
komt om te kijken hoe het met haar gaat.
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Een dubbelinterview met Judith en Bianca van de Zorgboederij

‘Cliënten hebben 
hier letterlijk en 

  figuurlijk de ruimte’

Zorgboerderij
Judith is persoonlijk begeleider bij de Zorg boederij. 
‘We werken hier met een team van ongeveer  
15 begeleiders en 35 vrijwilligers. Er is veel te 
doen op de Zorgboerderij; cliënten werken in  
de boerderijwinkel en op het terras, verzorgen 
de dieren en de (moes)tuin. Ook is er een klussen-
dienst, een bosgroep en een buitengroep. In de
boerderij winkel verkopen we onder andere groente 
en fruit van ons eigen land, eitjes en zelfgemaak-
te cadeaupakketten.' 

Bezoekers
De Zorgboerderij is enkele jaren geleden 
helemaal verbouwd en ligt aan een fietspad 
richting de duinen. Regelmatig komen er 
bezoekers ‘aanwaaien’ die naar de dieren komen 
kijken, in de moestuin een ommetje maken, 
koffie komen drinken of wat komen kopen in  
de winkel. Judith; ‘Cliënten hebben op de 
Zorgboerderij letterlijk en figuurlijk de ruimte, 
dat heeft vaak een positieve uitwerking op  
hoe ze zich voelen en ontwikkelen.’

De Zorgboerderij van Raamwerk is een bijzondere plek. 
Ongeveer 55 cliënten werken een dag of dagdeel op 
deze gezellige boerderij, compleet met dieren, eigen 
moestuin, boerderijwinkel en terras. En elk najaar is de 
boerderij het toneel van een drukbezochte kerstmarkt. 

Ontroerend
Judith werkt al vanaf haar 18e met mensen met 
een beperking. ‘Ik denk in mogelijkheden, ben 
ondernemend, werk graag met mensen en krijg 
hier de kans dit met mijn creativiteit samen te 
brengen’. Wat maakt het werk voor Judith zo 
bijzonder? ‘Het contact met zowel de cliënten als 
hun familie/verwanten. Zij delen hun verhalen en 
ontroering met jou. Dat maakt mij rijker, een mooier 
persoon en betere begeleider.’ 

Veelzijdig
Bianca is heel veelzijdig. Ze is blij dat ze niet hoeft 
te kiezen voor of het één of het ander, want ze 
geniet van alle verschillende werkzaamheden.  
Bij creatief atelier ’t Bollenpalet maakt ze bijvoor-
beeld mooie cadeaupakketten en bij de Academie 
voor Zelfstandigheid werkt ze aan haar Engelse 
woordenschat. Op de Zorgboerderij staat ze 
onder andere achter de kassa in de boerderij-
winkel, maar maakt ook het hapje van de week, 
ruimt de vaatwasser uit of neemt op het terras de 
bestellingen op. Dit doet ze met behulp van een 
menukaart met picto’s. Bianca vindt het allemaal 
even leuk, want ze houdt van lekker veel afwisseling. 

Ze werkt negen dagdelen bij dagbesteding en doet 
van alles; de was sorteren bij de Linnenkamer, Engels 
leren bij de ‘Academie voor Zelfstandigheid’ en naaien 
bij atelier ’t Bollenpalet.

 Bianca is een  
echte duizendpoot
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Onze
historie 19O8

1968

1995

1972

2OO4

1977

Rotterdamsch
Zeehospitium

Stichting
Bollenstreek

Stichting
Bollenstreek

De Hafakker

Raamwerk

Rijnlands  
Zeehospitium

In Katwijk werd het Rotterdamsch  
Zeehospitium gevestigd. Het was een 
sanatorium voor kinderen met tuber-
culose. Door de gunstige ligging in  
de duinen pal aan zee, konden zij hier 
goed herstellen. 

De vroegere Stichting Bollenstreek  
bestond uit diverse voorzieningen 
verspreid over de Bollenstreek, zoals 
dagcentra, een kinderdagcentrum en 
gezinsvervangende tehuizen.

Stichting Bollenstreek en de Hafakker 
gingen in 1995 samen verder. 

De Hafakker kwam voort uit twee  
paviljoens voor ‘zwakzinnigen’ van  
psychiatrisch ziekenhuis Sint Bavo.  
Mensen van buiten de organisatie  
kwamen op het terrein wonen.  
Hierdoor ontstond een wijk waar  
mensen met en zonder beperking  
door elkaar heen woonden.

In 2004 splitst het Zeehospitium op in het Rijnlands Revalidatie 
Centrum en het Rijnlands Voorzieningen Centrum.Een jaar later 
werden Stichting Bollenstreek en het Rijnlands Voorzieningen  
Centrum samengevoegd tot de huidige Stichting het Raamwerk.

Ook voor andere ernstig lichamelijk  
beperkten werd een passende woon-
omgeving gezocht. Daartoe werd het 
Zeehospitium uitgebreid met o.a. een 
revalidatie- en voorzieningencentrum.

Dagbesteding
het Zeehos

‘ Je hoeft je  
hier absoluut  
niet te  
vervelen’ 

Bij de Zeespons -het woord 
zegt het al- pakken cliënten 
voornamelijk sponsen in. Een 
sponsenfabrikant levert deze 
aan. Op de foto zie je José, 
die onder begeleiding van 
Pamela samen met andere 
cliënten er voor zorgt dat 
de sponsen goed verpakt 
worden, zodat ze weer terug 
kunnen naar de leveran-
cier. Uiteindelijk komen de 
sponsen terecht in winkels in 
Nederland en het buitenland.
Er wordt hard gewerkt maar 
er is gelukkig ook tijd voor 
een dolletje. 

DE ZEESPONS

Bij het Labyrinth is voor iedereen wat te 
beleven. De hoeveelheid verschillende 
activiteiten is enorm! Bijvoorbeeld 
(computer)spelletjes spelen, schilderen, 
knutselen, houtbewerking, keramiek, 
kleien, boetseren, handwerken en 
muziek maken. Je hoeft je hier dus 
absoluut niet te vervelen. Ook wordt er 
regelmatig lekker gekookt. Op de foto 
zie je Amanda en Martin die alvast een 
uitje snijden voor een lekker soepje.

HET LABYRINTH

Het Zeehos is onze zorglocatie in Katwijk voor mensen
met een lichamelijke beperking. Naast woningen hebben  
we er diverse dagbestedings locaties. Hieronder lees je over  
twee van die locaties. 
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De veelzijdige cliënten van  
Raamwerk vragen om veelzijdige  
zorg. Naast onze begeleiders heeft 
Raamwerk daarom diverse specialisten 
in huis. Diana, Marjolein en Marloes 
vertellen je wat hun werk inhoud. 

Diëtist
Marloes

Voeding speelt een rol bij  
de meest uiteenlopende 
aandoeningen, zoals onder-  
en overgewicht, maag-darm-
klachten, diabetes, hart-en- 
vaatziekten en slikproblemen. 
Vooral de laatste doelgroep 
zie ik veel bij Raamwerk. 

Samenwerking met de 
begeleiding is belangrijk, 
zodat iedereen weet welke 
adviezen gegeven zijn en 
waar de cliënt zich aan moet 
houden. Bij slikproblemen  
is die samenwerking nog 
essentiëler, want je werkt 
samen met de logopedist  
om de juiste voeding in de 
juiste vorm aan te bieden.  

Het uiteindelijke doel van  
de dieetbehandeling is dat 
de gezondheid verbetert en 
dit gebeurt alleen wanneer 
de leefstijl veranderd. Soms 
is hier samenwerking met 
andere disciplines voor nodig.
Diëtetiek gaat dus niet alleen 
over afvallen. 
 

Diëtetiek gaat  
niet alleen  
over afvallen

Onze specialisten 
aan het woord 

gezonde Gedragskundige
Diana

H et werk als gedrags kundige
is erg veelzijdig. Wanneer 
begeleiders vragen hebben 
over gedrag van een cliënt 
of behoefte hebben aan 
inhoudelijk advies, kunnen ze 
bij mij terecht. Ik sluit regel-
matig aan bij cliëntbespre-
kingen en teamvergaderingen 
van woningen. Daarnaast  
heb ik af en toe individuele 
gesprekken met cliënten, 
bijvoorbeeld om ze te leren 
omgaan met hun angsten  
of boosheid. 

Een belangrijke taak is het 
zorgen voor een goede 
beeldvorming van de cliënt. 
Met behulp van diagnostische 
tests en observaties probeer 
ik de sterke en zwakke kanten 
van de cliënt zo goed mogelijk 
in kaart te brengen. Het is 
boeiend om uiteindelijk al 
deze 'puzzelstukjes’ samen te 
brengen tot een totaalbeeld 
en zo tot handelingsadviezen 
te komen. Dat ik met mijn 
werk een bijdrage kan leveren 
aan de zorg voor onze cliënten, 
geeft mij ontzettend veel 
voldoening. 

Een bijdrage leveren 
aan de zorg voor 
onze cliënten geeft 
mij ontzettend veel 
voldoening

Fysiotherapeut
Marjolein

Ruim 7 jaar ben ik werkzaam 
als fysiotherapeut op het 
Zeehos. Je bent gevarieerd 
aan het werk, elke dag is een 
nieuwe uitdaging. Cliënten 
kunnen langskomen voor 
therapie, maar vaak ga ik ook 
bij hen langs. Het leuke 
daarvan is dat je de cliënt in 
zijn eigen omgeving ziet en 
dat je daardoor gericht kan 
oefenen. Daarnaast heb je 
direct contact met de begelei-
ding, waardoor je snel kan 
helpen met concrete vragen. 

Fysiotherapie is gericht op 
het behoud van de functies 
die een cliënt nog heeft. Een 
goede conditie, voldoende 
kracht en mobiliteit zijn daarbij 
belangrijk. Daar zorg ik zo veel 
mogelijk voor. Maar ook voor 
aangepaste schoenen, spalken 
en tilbanden kan je bij mij te- 
recht. Bewegen en beweging 
is voor iedereen gezond en 
daar ondersteun ik graag bij!
 

Fysiotherapie is 
gericht op het 
behoud van de 
functies die een 
cliënt nog heeftvoeding tot

 fysiotherapie
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Een dubbelinterview met Hans en Demi van het Zeehos

‘Ik doe graag 
zoveel mogelijk zelf, 

met een beetje  
 hulp van Demi’

Geluk
We bezoeken Hans en Demi in de Zeehoswijk 
in Katwijk. Het Zeehos is een wijk waar mensen 
met en zonder beperking naast elkaar wonen. 
Hans heeft een lichamelijke beperking. Toen hij  
38 jaar was kwam hij verkeerd terecht bij een val. 
Sindsdien is hij verlamd. Hans staat daar nu  
nuchter tegenover: ‘Ik heb geluk gehad dat er 
iemand was om me te beademen, anders was  
ik er niet meer.’ 

Uitdagend
Hans woont in een woning waar voornamelijk 
mensen wonen die afhankelijk zijn van beade-
ming. Demi werkt daar als begeleider beade-
ming. Ze houdt van de uitdaging die werken op 
deze woning met zich meebrengt: ‘Er zijn veel 
medische handelingen nodig, waardoor je echt 
iets kan betekenen voor de bewoners. Dat geeft 
een lekker gevoel.’ Door zijn dwarslaesie kan 
Hans niet zelfstandig ademen. Hij is dus afhan-
kelijk van medische ondersteuning, maar doet 
andere dingen zo veel mogelijk wél zelf.

Hans heeft een hoge dwarslaesie. Dat betekent dat hij 
vanaf zijn nek verlamd is. Met enorm veel doorzettings-
vermogen, moderne techniek en hulp van begeleiders 
zoals Demi leeft hij een zo gewoon mogelijk leven. 

Robotarm 
Technologie helpt Hans een handje. Hij bestuurt  
alles met zijn hoofd. Lastig, maar Hans is er een 
meester in geworden. Zijn rolstoel heeft een 
boordcomputer waarmee hij kan rijden en zijn 
robotarm kan besturen. Daarmee drinkt hij tijdens 
het interview een kopje thee. Zijn persoonlijke 
computer bestuurt hij met eye-trackingtechnologie. 
Ook leest Hans graag. Daarvoor heeft hij een 
speciaal leesapparaat,dat de pagina’s voor hem 
kan omslaan. 

Samen
Naast dingen zelf doen wil je natuurlijk ook 
dingen samen doen. Zo maakt Hans met mede-
bewoner Bert deel uit van een kookclub. Ook 
heeft hij vaak familie en vrienden op bezoek.  
Dan is het handig dat hij dicht bij het strand en 
het centrum van Katwijk woont. Doen Demi en 
Hans samen wel eens iets leuks? Hans: ‘We zijn 
wel eens gaan lunchen in een strandtent hier in  
de buurt.’ Demi: ‘Ja dat was gezellig!’ 

Demi heeft de opleiding tot verpleegkundige gevolgd  
in Leiden. Eerst wist ze nog helemaal niet wat ze wilde 
worden. ‘Ik dacht er aan om kapster te worden’ zegt 
Demi. Toen ze onverwachts in het ziekenhuis belande, 
kreeg ze een ander plan. ‘De mensen die mij hielpen 
waren erg lief voor me. Ik dacht: dat wil ik ook!’  
Een geluk bij een ongeluk voor haar dus. 

‘ De mensen die mij 
hielpen waren erg 
lief voor me.’
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Onze locaties

De Hafakker
De Hafakker is onze woonwijk  
in Noordwijkerhout. Mensen 
met én zonder beperking wonen 
door elkaar heen. Op de Hafakker 
wonen vooral cliënten met een 
verstandelijke beperking. Op 
het terrein bevindt zich ook de 
Zorgboerderij. Lees meer over 
De Hafakker op pagina 22.

1

Het Zeehos
Het Zeehos is onze woonwijk in  
Katwijk. Ook hier wonen mensen 
met én zonder beperking door 
elkaar heen, maar in de Zeehos-
wijk ligt de nadruk om mensen 
met een lichamelijke beperking. 
Het Zeehos ligt vlak bij het strand. 
Lees meer over het Zeehos op 
pagina 8.

2

Tolhuisstraat 
Dagcentrum Tolhuisstraat heeft 
een afwisselende activiteiten-
groep en twee arbeidsgroepen: 
Bij de arbeidsgroepen zijn elke 
werkdag zo’n 40 cliënten aan 
de slag. Zij verrichten in- en 
uitpakwerk, licht montagewerk 
en stickerwerk. 

Oude Post
De Oude Post is onze woonlocatie 
in Sassenheim. De 24 bewoners 
zijn redelijk zelfstandig, maar  
kunnen wel 24 uur per dag zorg 
en ondersteuning krijgen.  
De Oude Post is een van onze 
leerlocaties, waar regelmatig 
stagiaires werken.

12

De Honingraat
Kinderdienstencentrum de 
Honingraat in Noordwijkerhout 
is een van onze locaties voor 
kinderen met verstandelijke 
of meervoudige beperkingen. 
Kinderen van allerlei leeftijden 
kunnen er naar school en  
begeleiding krijgen. 

3

 Hoofdlocatie
 Kinderdagcentrum
 Logeerhuis

1  De Hafakker
2  Het Zeehos
3  KDC De Honingraat
4   De Tuimelaar
5  Bloemendaalstraat
6  Sint Jeroensweg
7  Baarslaan
8  Speenkruidhof
9   Binders

10   Centraal

  Wijkservicecentrum 

 Dagbesteding
 Woningen

11  Tolhuisstraat
12  Oude Post
13  Johan Dixstraat
14  't Bollenpalet
15  Floris Schoutenstraat
16  Voorhavenkwartier
17  Rembrandtplein
18   Dichtbij
19  Koningstraat
20  Olympus

Legenda

’t Bollenpalet
Bij creatief atelier ’t Bollenpalet 
in Sassenheim kunnen cliënten 
terecht voor het maken van  
schilderijen, voorwerpen van 
textiel en keramiek. Ze bieden  
de gemaakte kunstwerken ook  
te koop aan, dus kom vooral 
langs! Lees meer over  
't Bollenpalet op pagina 23.
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Bij de Academie voor Zelfstandigheid kunnen  
cliënten van alles leren. Bijvoorbeeld omgaan 
met geld of leren lezen en schrijven. Maar ook 
praktische dingen, zoals zelf je boodschappen 
doen, de vaatwasser bedienen of leren koken. 
Kortom, van alles om een zo gewoon mogelijk 
leven te leiden! 

Leren
is leuk

Willy leert letters en woorden herkennen bij de Academie.  
Ze werkt een paar dagen in de week bij het Raamwerk-
restaurant de Waterjuffers. Met hulp van de trainers,  
een vrijwilliger en kaartjes met woorden en plaatjes leert  
ze woorden herkennen. Zoals soep, kaas, patat en kroket.  
Super handig voor als ze in het restaurant aan het werk is! 
Elke week oefent Willy met de kaartjes, samen met een 
vrijwilliger. Ze doen met de kaartjes memory of maken  
een woordslang. 

Willy leert letters  
en woorden

André leert op de Academie omgaan met  
de tablet. Zo kan hij zelf filmpjes en informatie 
opzoeken over Las Vegas in Amerika, waar  
hij heen gaat op vakantie. André zijn hobby  
is goochelen. In Amerika gaat hij dan ook 
goochelshows bezoeken. Een vrijwilliger die  
lang in Amerika heeft gewoond helpt André  
zich voor te bereiden op de reis. Ook oefenen  
ze samen Engels.

André leert Engels en  
omgaan met de tablet

Vincent wil een opleiding webdesign gaan 
volgen. Daarom doet hij alvast ervaring op  
met het maken van websites bij de Academie. 
Een website maken is heel moeilijk, met allemaal 
codes. Daar krijgt hij hulp bij. Vincent is ook 
meegegaan naar een open dag van een  
hogeschool. Zo kon hij toekomstige zorg-
medewerkers zelf vertellen wat Raamwerk 
allemaal doet en hoe hij het vindt bij Raamwerk  
en de Academie. Het was druk op de markt  
maar ook heel leuk om mee te maken!

Vincent leert 
websites maken

Cliënten
blijven leren
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Raymond  
houdt van z'n 
varkentjes
Raymond is helemaal gek van 
varkentjes. Als jongen liep hij  
al stage bij een kinderboerderij. 
Daar begon zijn passie voor  
varkens. Ook nu werkt hij op  
een kinderboerderij. 

Hij zorgt voor alle  
dieren en hun  
verblijven, maar  
met de varkens heeft  
hij toch het meest. 

Ze zijn lief en luisteren goed naar 
hem. Thuis gaat de liefde voor 
varkens verder, hij heeft namelijk 
een grote verzameling varken-
tjes. Je waant je in een heuse 
varkensstal, maar dan zonder  
de geur en netjes opgeruimd. 

AANGENAAM

Dagbesteding
in de regio

‘ Hetty bedenkt 
’s avonds  
al wat ze gaat  
maken.’ 

In de Tolhuisstraat doen 
de cliënten van alles, zoals  
in- en uitpakwerk, licht  
montagewerk en sticker-
werk. Op de foto is Jarek 
druk in de weer met  
punaises. Er moeten er 
exact even veel in elk  
doosje komen te zitten.  
Het is dus belangrijk goed 
op te letten en te tellen.  
Jarek heeft veel plezier in 
zijn werk en begeleider 
Peter kijkt even gezellig  
met hem mee. 

TOLHUISSTRAAT

Bij ’t Bollenpalet maken cliënten  
prachtige kunstwerken; schilderijen,  
tekeningen, cadeau pakketjes en indruk-
wekkend mooie keramieken beelden. 
Op de foto maakt Hetty een sierlijke 
danseres samen met begeleidster  
Marion. Of eigenlijk doet Hetty het 
meeste helemaal zelf. ’s Avonds thuis 
bedenkt ze al wat ze gaat maken.  
Ze kan ook zelf kleuren mengen. Al het 
moois dat de cliënten bij ‘t Bollenpalet 
maken, is te koop. Soms op een  
braderie of bijvoorbeeld kerstmarkt, 
maar ook in ’t Bollenpalet zelf. Kom  
als je wilt maar eens een kijkje nemen!

'T BOLLENPALET

Naast de twee grote zorglocaties in Katwijk en Noordwijkerhout 
biedt Raamwerk ook zorg aan in de regio. Vaak wonen daar  
cliënten die behoorlijk zelfstandig zijn. In Sassenheim zijn twee 
dagbestedingslocaties voor deze cliënten. 
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Een dubbelinterview met Lizz en Jeanine van de Hafakker

‘Stap voor stap  
zie ik de cliënten  

vooruit gaan, 
heel mooi is dat.’

Stage 
Lizz kwam tijdens haar stageperiode al bij 
Raamwerk terecht en is niet meer weg gegaan.  
Ze werkt bij dagbesteding op de Hafakker.  
Lizz; ‘Natuurlijk is verzorging een deel van mijn 
werk, maar daarnaast stimuleer ik de cliënten 
ook dingen te doen die ze wél kunnen of  
kunnen leren’. 

Mooi
Lizz; ‘Op onze structuurgroep zitten jongvolwas-
senen van 18 tot 40 jaar, met een lichamelijke en/
of geestelijke beperking, zoals autisme. We doen 
van alles met elkaar, zoals gymen, boodschappen 
doen, lekker kliederen met verf of eenvoudige 
huishoudelijke klusjes. Dat is ook afhankelijk 
van wat de cliënten kunnen of willen. We stellen 
kleine doelen en stap voor stap zie je ze vooruit 
gaan, heel mooi is dat. We maken veel gebruik 
van ‘PECS’, een communicatiemiddel met 
plaatjes. Dit helpt mensen die niet of moeizaam 
kunnen praten, zelf contact te zoeken en te laten 
weten wat ze willen’. 

Lizz werkte als kapster. Dat gaf haar geen voldoening  
en dus begon ze aan een opleiding in de zorg. 
Daar heeft ze nog geen moment spijt van gehad;  
haar werk is uitdagend en geen dag is hetzelfde.

Kanjers
Sinds een paar jaar zit de groep waar Lizz werkt in 
een mooi nieuwbouwpand. Lizz; ‘We hebben een 
prachtige snoezelkamer, gymzaal en een tuin’.  
De dagbesteding is open van maandag tot en met 
vrijdag, van 09.00 tot 17.00 uur. Lizz; ‘Het werk is heel 
afwisselend, maar ik heb wél regelmatige werktijden,  
dat vind ik prettig. Ik ben hier echt op mijn plek.  
De cliënten zijn stuk voor stuk kanjers. We maken  
er elke dag weer wat moois van met elkaar!’ 

Tablet
Jeanine houdt van knutselen, gymen, snoezelen 
en kleuren. Jeanine heeft een psychomotorische 
ontwikkelingsachterstand en een verstandelijke 
beperking. Om te communiceren maakt ze 
gebruik van haar tablet en de app ‘Eline spreekt’. 
De tablet is natuurlijk ook handig om spelletjes 
mee te spelen of filmpjes te kijken. 

Ze houdt van lekker fietsen op de duofiets  
of gezellig wandelen naar het dorp. 

Jeanine gaat er 
graag op uit

20 21Gewoon leven en werken bij Raamwerk Gewoon leven en werken bij Raamwerk



Bij creatief atelier ’t Bollenpalet in  
Sassenheim maken onze cliënten  
de mooiste kunstwerken: schilderijen, 
keramieken beelden, cadeaupakketten 
en nog veel meer. Ze bieden hun werk 
ook te koop aan, dus kom vooral eens 
langs! Op de volgende bladzijden een 
kleine selectie van al dit moois. Met trots 
stellen de makers zich aan je voor. 

 

Onze
kunst

Dagbesteding
de Hafakker

Op de Zorgboerderij in 
Noordwijkerhout hebben 
ze veel dieren, zoals pony’s, 
koeien, pauwen, schapen, 
varkens, kippen, konijnen en 
vogels. Cliënten verzorgen  
de dieren en houden de 
dierenverblijven schoon.  
De pony’s moeten natuurlijk 
geborsteld en geknuffeld 
worden. Nanja doet het 
graag en begeleidster Katja 
helpt haar een handje. 

ZORGBOERDERIJ

De medewerkers op de 
Hafakker boffen maar.  
Zij kunnen in restaurant  
de Waterjuffers elke dag 
heerlijke gerechten bestel-
len tijdens lunchtijd. Onder 
professionele begeleiding 
van Anja en haar collega’s 
helpen cliënten in de keuken 
en staan in de bediening. 
Op de foto zijn Anja en 
Joost alvast druk met de 
voorbereidingen. Er is een 
wisselend weekmenu en 
alles smaakt even lekker.

DE WATERJUFFERS

De Tienergroep is er voor 
jongeren met een verstan-
delijke of meervoudige 
beperking van ongeveer  
14 tot 18 jaar. De tieners 
werken samen met hun 
begeleiders aan praktische 
vaardigheden, maar er is 
natuurlijk ook tijd voor ont- 
spanning. Op de foto testen 
Isa, Danny en twee begelei-
ders met veel plezier een 
nieuwe ‘hobbel schommel’. 

DE TIENERGROEP

‘ Een wisselend 
weekmenu en 
alles smaakt 
even lekker.’ 
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SAINT FRANCIS (HEILIGE) acryl op doek 

Michel is dol op geschiedenis. Hij heeft twee jaar bij museum  
Engelandvaarders gewerkt en hier interesse gekregen voor de Tweede  
Wereldoorlog. Maar ook de Grieken en Romeinen vindt hij interessant.  
Eerder maakte hij een serie schilderijen over mensen uit de Nederlandse  
geschiedenis, zoals Alleta Jacobs, Erasmus en Willibrordus.

 

TOEKAN keramiek 

Karin heeft een passie voor boetseren. Dat doet ze al sinds 1990. Ze is begonnen  
met een werkproject dat ‘het Rattaplan’ heette. Hier heeft ze ook met natte  
klei gewerkt en klei gegoten. Ze is vooral trots op haar Totempaal die op het  
Rembrandtplein in Lisse staat. Sinds een aantal jaren tekent en schildert Karin  
ook, maar boetseren blijft haar grote passie.
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GALA DAME keramiek 

Hetty maakt prachtige beelden van keramiek. Ze kan ook heel mooi tekenen,  
dat deed ze als kind al. Tekenen, schilderen, keramieken beelden maken, breien  
en borduren; Hetty vindt het allemaal leuk. Hetty gaat graag naar het museum want 
daar krijgt ze nieuwe ideeën van. ’s Avonds thuis bedenkt ze al wat ze gaat maken. 
Ze kan ook zelf kleuren mengen. Zie ook Hetty aan het werk op pagina 19.

ROBERT & ELISABETH acryl op doek 

Robert laat zich inspireren door natuur en geschiedenis en door 3D kunst. Sinds een  
aantal jaren werkt hij op ’t Bollenpalet. Hier is hij gestart met tekenen en schilderen.  
In eerste instantie zag hij zijn schilderijen alleen als afbeeldingen. Nu hij zich verder  
heeft ontwikkeld gaan zijn schilderijen over de toekomst of over zijn verleden.
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Een dubbelinterview met zij-instromers Edwin en Erik

‘Van mensen gelukkig 
maken word ik zelf  
ook erg gelukkig’

Uitdaging 
Door omstandigheden kwam Edwin veel in 
contact met mensen in de zorg en besloot 
zichzelf te laten omscholen. Zijn huidige baan 
kon niet méér verschillen van zijn vorige.  
Erik houdt er van om bezig te zijn. Toen hij bij  
een vorige opleiding lange periodes rust had 
wilde hij iets zinvols ondernemen. Hij ging als 
vrijwil liger fietsen met een cliënt van het Zeehos, 
op een speciale duofiets. Deze cliënt had moeite 
met praten, wat het lastig maakte om te com-
municeren. Beetje bij beetje begonnen de twee 
elkaar te begrijpen. ‘Alsof je een puzzel oplost. 
Dat was het moment dat ik dacht: hier wil ik mijn 
werk van maken. Die uitdaging overwinnen en 
iemand daarmee helpen voelde goed.’ 

Tijd voor begeleiden
Erik en Edwin zijn als leerling-medewerkers binnen-
gekomen bij Raamwerk. Erik zit in het derde jaar 
van het driejarige traject. Hij begon op het Zeehos 
in Katwijk, werkte daarna op de Hafakker en is 
inmiddels aan de slag in de regio in een ambulante 
functie. Op het Zeehos begeleide hij mensen met 
een lichamelijk beperking. Daarna werkte hij met 
mensen met een verstandelijke beperking. Is dat 
anders? ‘Ja. Op het Zeehos ben je veel bezig  
met zorghande lingen. Op de Hafakker heb je 
meer tijd voor begeleiden. Dat ligt mij iets beter.’ 

Edwin maakte bouwkundige tekeningen, terwijl Erik door 
Europa voer op een koopvaardijschip. Nu zijn ze vooral 
bezig met mensen helpen. Erik: ‘van mensen gelukkig 
maken word ik zelf ook erg gelukkig’.

Edwin haalde in 2017 zijn diploma. Sindsdien werkt 
hij op zijn huidige afdeling. Edwin: ‘Het bevalt me 
hier heel goed. Met mijn collega’s vorm ik een 
hecht team en we voeren mooie gesprekken, 
zowel over het werk als over meer persoonlijke 
zaken. Dat was in de bouw wereld heel anders’.

Grenzen en veil igheid
Edwin en Erik werkten op dezelfde woning in 
Noordwijkerhout. Daar wonen mensen die inten-
sieve begeleiding nodig hebben. Het zijn mensen 
met een verstandelijke beperking, in co mbi natie 
met bijvoorbeeld schizofrenie, borderline, autisme, 
psychoses of een verslavingsachtergrond.  

Edwin: ‘Je moet voor dit werk sterk in je schoenen 
staan en duidelijk grenzen aan kunnen geven voor 
de bestwil van je cliënten. Natuurlijk is dat niet 
altijd makkelijk, maar het blijkt me goed te liggen’. 
Dat is soms wel heftig. ‘Bewoners kunnen je 
uittesten, om te kijken hoe ver ze kunnen gaan’, 
zegt Erik daarover. ‘Het is belangrijk om structuur 
te bieden. Dat geeft veiligheid.’

‘ Alsof je een 
 puzzel oplost’  
Erik

Als leerling-medewerker bij Raamwerk ga je meteen  
aan de slag en ga je een dag per week naar school.  
Je werkt in drie jaar tijd op drie verschillende locaties.  
Je krijgt je opleiding vergoed en na afronding van 
de opleiding is er een grote kans dat je bij ons kan 
blijven werken.

 Leerling-medewerker
bij Raamwerk
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Gezel l igheid
Hoe ziet een werkdag op een woning er uit?  
Edwin: ‘Er is een dagdienst en een avonddienst. 
In de ochtend geef je medicatie aan cliënten en je 
helpt ze met opstaan en zich klaar maken voor de 
dagbesteding. In de avonddienst kook je met 
cliënten. Je eet met elkaar, zorgt voor momenten 
van rust en gezelligheid en begeleid de bewoners 
bij het naar bed gaan. Soms is er tijd voor een 
uitstapje. Veel cliënten vinden dat leuk en het is 
mooi om te zien dat het ze goed doet om even uit 
hun vaste omgeving te zijn’.  

Bijzonder
Wat is er zo mooi aan werken bij de afdeling 
intensieve begeleiding? Edwin ‘Het vertrouwen 
van de cliënten winnen en ze helpen de regie te 
nemen over hun eigen leven. Geen dag is hier 
hetzelfde, dat maakt mijn werk heel interessant  
en ik leer nog elke dag bij’. 'Soms heb je met een 
cliënt een bijzondere band. Op het Zeehos praatte 
Erik bijvoorbeeld veel met Arie. Na een ongeluk 
belande Arie met een hoge dwarslaesie op het 
Zeehos, een paar maanden nadat Erik daar 
begon: ‘We waren nieuw op onze plek daar.  
We hadden er allebei veel aan om met elkaar  
te praten.’ Arie wilde iets hebben om mee bezig 
te zijn. Samen regelden ze dat Arie een gastles 
kon geven op Eriks’ opleiding.

‘ Geen dag is  
hetzelfde,  
je leert elke  
dag bij.’  
Edwin

Martha  
repareert 
knuffels
Bij de dagbesteding op de 
Hafakker hebben we een heuse 
repair service. Martha vindt het 
leuk om daar te werken. Ze herstelt 
de knuffels die binnen komen. De 
gaatjes worden dichtgemaakt en 
de oren weer aangezet. Zo kunnen 
ze - zoals ze zelf zegt- weer naar  
de arme kinderen.

Bij de repair service wordt nog 
veel meer gerepareerd. Zoals 
oude afgedankte koffiemachines 
of dvd spelers. Deze krijgt de 
repair service van de kringloop, 
begeleiders of bewoners.  
Als maken niet lukt brengen  
ze het gescheiden afval netjes 
naar de milieustraat.

AANGENAAM

Een dubbelinterview met  
zij-instromers Edwin en Erik
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Goede zorg
is echt

teamwork

Wanneer  
doe je je werk goed?
Er zijn veel onderwerpen waarover 
mensen verschillend denken of die 
een dilemma op kunnen roepen.  
De vraag wanneer je je werk goed 
doet, is daarmee niet zomaar te 
beantwoorden. Wat jij de juiste aanpak 
vindt, vind je collega misschien wel 
een heel verkeerde aanpak. Als je daar 
in de praktijk tegenaan loopt, is het 
zinnig om met elkaar te praten over wat 
goede zorg is. In zijn algemeenheid, 
maar soms ook juist voor een specifieke 
cliënt. Het is belangrijk om de verschil-
len in visie te erkennen, maar wel tot 
één aanpak te komen, om verwarring 
voor de cliënt te voorkomen. 

Je staat er niet alleen voor
Bij Raamwerk overleggen we regel-
matig met elkaar. Bijvoorbeeld in 
multidisciplinair overleg, teamoverleg-
gen en teamreflectie. Zo leren we veel 
met en van elkaar. Ook kun je bij 
Raamwerk een training ethiek volgen. 
Daarin leer je onder andere vanuit 
welke perspectieven we naar een 
dilemma kunnen kijken en hoe je daar 
als team mee om kunt gaan. Dit doen 
we aan de hand van cases.

Geen pasklare oplossingen  
maar maatwerk
We houden zoveel mogelijk rekening 
met de wensen van de cliënt. Bij 
dile m ma’s brengen we de situatie zo 
goed mogelijk in beeld; welke waar-
den of aannames spelen er, wat zijn  
de financiële randvoorwaarden en de 
gezondheidsrisico’s? Met elkaar werk 
je toe naar een werkbare oplossing 
voor de cliënt, rekening houdend  
met alle factoren. 

Zo zie je maar, goede zorg  
is echt teamwork!

Ethiek is de basis van je werk. Iedere dag opnieuw neem 
je besluiten met en voor cliënten, die dat zelf niet kunnen 
of daar ondersteuning bij nodig hebben. Je komt hierbij 
regelmatig dilemma’s tegen. Wat is bijvoorbeeld belang-
rijker; vrijheid of veiligheid? Genieten of gezondheid?  
En wat is ‘kwaliteit van leven’?

Voorbeelden
van dilemma’s

Relaties
Relaties bestaan er in alle soorten 
en maten. Ook cliënten gaan 
rela ties met elkaar aan. Maar 
niet iedereen wil hetzelfde in 
een relatie. De één houdt wel-
licht liever een handje vast, 
terwijl de ander verder wil gaan. 
Hoe kun je deze relatie als bege-
leider ondersteunen? Wanneer 
hebben we het over liefde, over 
een gezonde relatie, of wanneer 
komt er misbruik in het spel? 
Hoe kun je daar met elkaar over 
in gesprek gaan?

Palliatieve zorg 
Veel is mogelijk in de palliatieve 
zorg, maar wat is wenselijk?  
Wat is (nog) een menswaardig 
bestaan? Hoe doe je met elkaar 
het goede voor de cliënt? Hoe 
ga je om met je eigen opvat-
tingen over leven en dood?

Veiligheid en autonomie
Is een cliënt in staat op zijn 
scooter naar zijn werk te gaan? 
Is hij (nog) verkeersveilig 
genoeg? In hoeverre brengt hij 
zichzelf of anderen in gevaar? 
Hoe zwaar weegt zijn autonomie 
om zichzelf van a naar b te ver -
plaatsen hierbij? En waar ligt de 
zorgplicht van de organisatie?’

Werken in 
de zorg

Soms zijn de afwegingen die je moet maken  
complex. Je hebt zelf misschien een heel  
duidelijke mening over wat een gezond of  
gelukkig leven is. Maar hoe is dat voor de cliënt? 
Of hoe denken je collega’s erover?  
En wat betekent dat voor de zorg die je levert? 
Daar je weg in vinden is echt teamwork!
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Magische
tovertafel
Als je bijvoorbeeld het 
syndroom van Down of 
dementie hebt, kan de 
wereld soms flink verwa r rend 
zijn. Dan is het lekker om je 
zo nu en dan in een andere 
wereld te begeven. De tove r-
tafel helpt daarbij. Door 
beweging en kleur op de 
tafel te projec teren ontstaat 
een unieke wereld. Sommige 
cliënten gaan er actief mee 
aan de gang. Anderen kijken 
vol bewondering naar het 
levensechte beeld wat zich 
vormt op de tafel.

Olympisch
goud voor
Michelle
Michelle is onze topsportster: bij de 
Special Olympics 2017 in Oostenrijk 
won ze bij het shorttrack goud op de 
333 meter en brons op de 500 meter. 
Begin 2018 werd ze uitgeroepen tot 
Noordwijks sportvrouw van het jaar! 

SPORT

Gewoon  
leven bij 
Raamwerk

Het dagelijks leven op 
het Zeehos, de Hafakker 
en in de regio.

Krachtpatser
Frans
Frans is een krachtpatser. 
Hij heeft het record van 
tienduizend keer gewicht-
heffen bereikt! Hij daagt 
je graag uit voor een potje 
armpje drukken.

Kom ook eens gezellig buurten  
bij buurtcafé de Rozer in Katwijk! 
Naast een lekker bakje koffie of  
ander drankje hebben we ook  
heerlijke gezonde maaltijden.

UITGAAN

Buurtcafé de Rozer
Zeehosplein 25, Katwijk 
Openingstijden:
Maandag t/m donderdag 
9.00 tot 19.30 uur
Vrijdag 9.00 tot 23.00 uur
Zaterdag en zondag 
16.00 tot 20.00 uur

Kom gezellig 
buurten  
bij de Rozer

Een nachtje doorhalen
met de nachtdienst

Lahbib, bewoner van het Zeehos 
over de nachtdienst: ʻMet de 
rode knop of mijn halszender kan 
ik laten weten dat ik hulp nodig 
heb. Ik ben heel tevreden over 
de nachtdienst en kan ze goed 
uitleggen wat ze voor me moeten 
doen. Soms brengen zij me naar 
bed, waardoor ik langer op kan 
blijven, dat vind ik fijn.ʼ 

‘ Soms brengen 
zij me naar bed, 
waardoor ik 
langer op kan 
blijven, dat vind 
ik fijn.’ 

De zorgcentrale is een belangrijk onderdeel  
van de nachtdienst. Bij de zorgcentrale komen 
meldingen binnen als cliënten hulp nodig hebben.  
Dit kan met een oproepknop, maar ook door middel 
van uitluisteren, bewe ging s melders of camera-
beelden. De centralisten beoordelen de audio-
fragmenten en oproepen van de cliënten. Zij laten 
de nachtbegeleiders op basis van deze informatie 
weten waar zij heen moeten.

De nachtteams zorgen voor de veiligheid en de 
nacht rust van deze cliënten. Het is gevarieerd 
werk. Ze zorgen voor cliënten van sterk uiteen-
lopende doelgroepen, zoals Niet-Aangeboren 
Hersenletsel, beademing of MS. Ook verrichten 
ze diverse handelingen: medicatie toedienen, 
verpleegkundige vaardigheden, begeleiden  
bij toilet bezoek en calamiteiten verhelpen. 

Arianne maakt onderdeel uit van het nachtteam.  
‘Het heeft een bijzondere sfeer als je `s nachts 
werkt. Je werkt in een klein, hecht team. Je 
houdt je aan gemaakte afspraken, maar kan 
daarnaast zelf problemen oplossen. Je moet van 
alle markten thuis zijn. Je helpt allerlei cliënten, 
met hele verschillende uitdagingen. Dat houdt 
het interessant.’ 

VEILIGHEID EN NACHTRUST

BIJZONDERE SFEER

DE ZORGCENTRALE

Veel cliënten van Raamwerk krijgen 24 uur per  
dag zorg, dus ook `s nachts. Elke nacht zorgen  
acht mede werkers van de nachtdienst in Katwijk  
en Noordwijkerhout voor zo’n 300 cliënten. 

Iedere nacht zorgen  
zo'n acht medewerkers voor  
ongeveer 300 cliënten

 300

‘ Je moet van alle 
markten thuis zijn.’ 
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Leren door
te spelen

In Kinderdienstencentrum 
de Honingraat in Noordwijkerhout 
krijgen kinderen en tieners met een 
verstandelijke en/of lichamelijke 
beperking ontwikkelingsgerichte 
dagbesteding en behandeling. 

Naast de zes groepen op de 
Honingraat zijn er nog drie andere 
locaties: de Tienergroep op het 
Hafakkerterrein, de Hommels 
op de Regenboogschool in 
Noordwijkerhout en zorgonder-
wijsgroep 'de Raampieper’ op  
de Duinpieper (ZMLK school)
in Noordwijk. 

Ook is er een logeerhuis, de 
Tuimelaar, een speelleergroep 
voor ouders en kind en Praktische 
Pedagogische Gezinsbegeleiding 
in de thuissituatie.

De beste manier waarop kinderen leren is door te spelen. 
Voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige 
beperking is dat niet altijd vanzelfsprekend. Bij Raamwerk 
krijgen ze de kans zich te ontwikkelen op hun eigen  
niveau. Ons uitgangspunt hierbij; gewoon waar mogelijk 
en speciaal waar nodig.

Elk kind heeft zijn eigen talenten 
en vaardigheden
Ieder kind is anders. Elk kind heeft zijn eigen 
beperkingen, maar ook talenten en vaardig-
heden. Daarom maken we voor elk kind een 
individueel ondersteuningsplan, in overleg met  
de ouders. We kijken eerst naar de mogelijkheden 
van het kind, daarna zoeken we naar oplossingen 
voor de specifieke uitdagingen van het kind. 

Beleven, ervaren en leren
Om elk kind zo goed mogelijk te helpen zijn  
er verschillende groepen. Het ene kind heeft 
behoefte aan een belevingsgerichte omgeving, 
terwijl het andere kind meer baat heeft bij 
structuur en ontwikkelingsgerichte activiteiten.
De groepen bestaan uit maximaal acht kinderen 
en twee (persoonlijk) begeleiders. Elke groep 
heeft een eigen, gevarieerd dagprogramma  
waarin de doelen voor ieder kind zijn opgenomen.  
Het accent ligt op beleven, ervaren en leren. 

De kinderen genieten van allerlei leuke  
activi teiten. Zo vieren we verschillende feest-
dagen, doen mee aan de Koningsspelen en  
het Voorlezen-plusontbijt.

Samenwerken met een team  
van specialisten
Als begeleider sta je er uiteraard niet alleen voor. 
Je werkt samen met een team van specialisten, 
zoals de logopedist, fysiotherapeut, ergothera-
peut, leerlingbegeleider, praktisch pedagogisch 
thuisbegeleider, gedragskundige en de arts.

Ieder kind krijgt
de ruimte om

zichzelf te zijn
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Dan zijn we op zoek naar jou! Je kan  
op veel verschillende locaties aan de slag, 
met gevarieerde doelgroepen.  
We bieden jou de mogelijkheid om verder 
te leren en jezelf te ontwikkelen. Je kan 
zowel in de dagbesteding als op een woning 
aan de slag gaan. 

Staat je vacature er niet bij?  
Stuur dan gewoon een open sollicitatie  
naar solliciteren@hetraamwerk.nl 

Dan ben je vast op zoek naar een leuke 
stage? Binnen veel locaties van Raamwerk 
zijn stageplekken voor studenten van de 
opleidingen in zorg en welzijn. Deze stage-
plekken zijn op woonlocaties, dagbestedings-
locaties en verschillende onderdelen van  
de ondersteunende diensten.

Je kan ook aan de slag als vakantiemedewerker. 
Dan kan je alvast ervaring opdoen en een 
beetje bijverdienen in de vakantieperioden. 

Top! Dan kan je aansluiten  
bij ons zij-instromers-traject.  
Je volgt dan in verkorte tijd een 
opleiding en kan ondertussen al -
vast aan de slag op onze wonin-
gen of dagbestedings locaties. 
Afhankelijk van je ervaring volg je 
gedurende minimaal één jaar één 
dag in de week een opleiding en 
stellen we een persoonlijk leer -
traject voor je samen. 

Wil je dat wij je  
opleiden? 

Heb je al  
wel (levens) 

ervaring  
opgedaan? 

Start: 
Heb je een relevante
opleiding afgerond?

Dan kan je aan de slag  
als leerling-medewerker.  
Als leerling-medewerker ga je 
één dag in de week naar school 
en werk je de rest van de week 
op een van onze woonlocaties  
of dagcentra. Elk schooljaar heb 
je een andere werkplek en maak 
je kennis met de verschillende 
doelgroepen en onderdelen  
van onze organisatie. Een collega 
begeleidt jou op je werkplek 
tijdens jouw opleiding. 

Geen probleem, dan kan je  
als vrijwilliger aan de slag.  
Bij Raamwerk werken ongeveer 
500 vrijwilligers. De mogelijkheden 
zijn heel divers. Wandelen, samen 
koken of winkelen, een drankje 
doen, sporten… Er is vast iets wat 
jou interesseert. 

Lees alles over deze vacatures en meer op hetraamwerk.nl/werken-bij-raamwerk/vacature 
of stel een vraag via solliciteren@hetraamwerk.nl

Verschil maken,
iedere dag

Niet elke baan is hetzelfde. Als je komt werken bij Raamwerk kan je dagelijks mensen  
helpen die je hulp echt waarderen. Daarnaast bieden we je de kans om je te ontwikkelen tot 
een zorgexpert, terwijl je lekker in de buurt aan de slag gaat. Wil je weten wat je kan doen?  
Op deze pagina hebben we de verschillende mogelijkheden voor je op een rijtje gezet. 

Diploma  
is binnen! 

Ben er druk 
mee bezig Ja,  

dat wel Ja! Nee, maar ik wil  
wel helpen

Nou... nee

Nee nog niet

Werken 
bij Raamwerk
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Raamwerk
Strandwal 2
2211 HT Noordwijkerhout

0252 345 678
info@hetraamwerk.nl
solliciteren@hetraamwerk.nl

www.hetraamwerk.nl

‘Gewoon leven’ klinkt als de normaalste 
zaak van de wereld. Voor veel mensen 
met een beperking is het hun grootste 
uitdaging. Gewoon leven, zonder altijd 
rekening te moeten houden met je  
beperkingen. Raamwerk helpt dat  
mogelijk te maken.

Wil jij ook een bijdrage leveren aan  
een ‘gewoon leven’ voor onze cliënten? 
Bij Raamwerk kun je op veel manieren  
aan de slag. Bijvoorbeeld als stagiair,  
leerling- medewerker, zij-instromer  
of als vrijwilliger. 

Meer weten? Bekijk de vacatures op  
onze site: www.hetraamwerk.nl


