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Kunst en ambacht Arbeid en industrie

Beleving en recreatie Op maat bij een bedrijf

Diensten en horeca Buiten en natuur 

Dagbesteding 
bij De Waerden 

gezellig en
zinvol. 

Leren en ontwikkelen
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Dagbesteding bij De Waerden 
is voor mensen met een verstandelijke beperking. 
Onze dagbesteding is ook 
voor mensen met een verstandelijke beperking
die niet bij De Waerden wonen. 

Bij De Waerden hebben wij 
verschillende vormen van dagbesteding. 

Wil je meer weten, bel ons. 
We vertellen je er graag meer over. 
Je vragen mag je natuurlijk ook mailen.

Ons telefoonnummer is: 072 576 56 56.
Ons emailadres is: info@dewaerden.nl

De Waerden
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geeft ontspanning
geeft structuur 
daagt uit
ontwikkelt 
laat talenten zien
zorgt voor contact met anderen

Goede dagbesteding geeft zin aan
de dag. 's avonds kan hier tevreden
op terug gekeken worden. 

Dagbesteding:  

Voor wie is de dagbesteding? 
Dagbesteding bij De Waerden is voor
mensen met een verstandelijke
beperking. Ook als iemand niet bij 
De Waerden woont. 

Dagbesteding helpt om verveling
tegen te gaan, terwijl het
tegelijkertijd leerzaam is. Wij bieden
de mogelijkheid een activiteit te
kiezen die bij iemand past.

Van werken op de boerderij tot
werken in een café; we hebben
dagbesteding in allerlei vormen. Via
De Waerden kan iemand paarden
verzorgen of aan de slag bij AZ of
Ajax, computeren, kunst maken of
recreëren en beleven. Dit kan
individueel of samen, binnen De
Waerden of bij een bedrijf. Er is veel
mogelijk. We gaan met de cliënt op
zoek naar dagbesteding die het
beste past en welke ondersteuning
daarbij nodig is.

Dagbesteding laat je groeien
zinvol bezig voor jezelf en voor anderen. 

Dagbesteding bij De Waerden 
is gezellig en zinvol. 
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Beleving
Activiteitencentrum 
Voor senioren

Op maat bij een bedrijf

Leren en ontwikkelen

 Kunst en ambacht
Lef en Co
Zeepmakerij

Arbeid en industrie
Kantoorgroep
TTC 
Dienstverlening De Geist

Diensten en horeca
Klussenbus
Zuyder Waert
Koken en Bakkerij De Geist

Buiten en natuur  
AZ en Ajax
Staatsbosbeheer
Boerderij De Paardenbloem

Bij De Waerden hebben we de
dagbesteding verdeeld in:

 

Ons aanbod
is voor jong tot oud. 

Samen op zoek
Nieuwsgierig geworden? Bel voor
meer informatie ons team van
zorgbemiddeling. Zij kunnen alles
vertellen over de mogelijkheden.

Onze contactgegevens staan achter
op deze brochure.



Kunst bij Lef en Co
Bij Lef en Co gaan cliënten aan de slag
met hun artistieke talenten. Van
schilderen, tekenen, weven, boetseren
tot en met handwerken. 
We leren onze kunstenaars
verschillende technieken en laten hen
kennis maken met allerlei materialen.

Sommige dagen wordt er gewerkt aan
een thema voor een expositie. Op
andere dagen ligt de nadruk op het
plezier en lekker bezig zijn.
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Lef en Co is gehuisvest in de
binnenstad van Alkmaar.

Cliënten krijgen de ruimte zodat zij
verder kunnen groeien. 
Samen werken we aan kunst voor
de jaarlijkse expositie in de galerie.

Kunst maken
met een persoonlijk karakter. 

Bijzondere kunst door 
buitengewone kunstenaars. 



Ambacht bij Zeepmakerij 
Bij onze Zeepmakerij worden de
producten op ambachtelijke wijze
gemaakt. Cliënten maken onder
begeleiding producten van hoge
kwaliteit. Met elkaar verzorgen zij de
bestellingen, de productie van zeep
en andere producten, het verpakken
en het verzenden. Onze producten
verkopen we aan particulieren en
bedrijven.

Vertrouwd werk wordt afgewisseld
met nieuwe uitdagingen. Iedereen
werkt in zijn eigen tempo en niveau.
Plezier, veiligheid en hygiënisch
werken zijn belangrijk.

Arbeid bij de Kantoorgroep 
Bij de Kantoorgroep is het werk
afwisselend: er worden kaarten en
agenda's gemaakt, er wordt gewerkt
met de computer en er worden
spullen ingepakt. Waarbij een ieder
op zijn eigen niveau en in zijn eigen
tempo een waardevolle bijdrage kan
leveren.
 
De werkzaamheden worden zo
ingericht dat iedereen zoveel
mogelijk zelfstandig kan werken en
gelegenheid heeft om zich verder te
ontwikkelen.

Werk doen om trots op te zijn
met een persoonlijk dagprogramma
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uitpakken
sorteren
uittellen
lijmen
inpakken. 

De werkzaamheden van
industrieel TTC vinden plaats in
Heerhugowaard.

Industrieel bij TTC
Bij de dagbestedingsgroep TTC
werken cliënten in een veilige
industriële omgeving. 
Het werk bestaat uit:

Het handmatige werk geeft direct
zichtbaar resultaat en is stimuleren om
door te blijven gaan.

Er wordt veel samen gewerkt en
cliënten helpen elkaar bij het werk. 
Naast het werk is er uiteraard ook tijd
om plezier te maken en voor
ontspanning.

Werken met je handen
in eigen tempo. 

De Geist is in St. Pancras.

Diensten bij buurthuis De Geist
De Waerden heeft een eigen ruimte
in een buurthuis. De activiteit is
gericht op het verlenen van diensten
aan derden. De cliënten werken aan
terugkerende klussen voor het
buurthuis, de plaatselijke
voetbalvereniging Vrone en
zwembad De Bever. 

Naast de terugkerende klussen
worden ook regelmatig labels en
verpakking voor Bakkerij De Geist
gemaakt; wordt gewerkt in onze
eigen moestuin en kas en worden
groente en bloemen uit de tuin
verkocht.

Er is dagelijks contact met 
buurtbewoners waaruit soms leuke
contacten ontstaan.
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oud papier en plastic verzamelen
boodschappen halen en
bezorgen

Zuyder Waert is in
Heerhugowaard

Diensten bij Zuyder Waert
Bij Zuyder Waert, een woonlocatie
voor ouderen met dementie van
Magentazorg, helpen cliënten
bewoners met: 

Door de dag heen houden cliënten
sommige bewoners gezelschap.
Wekelijks wordt er met bewoners
een rondje gefietst met de duofiets
over het terrein van Zuider Waert.

Sommige cliënten krijgen de
mogelijkheid om door te stromen
naar werk waar zij een kleine
vergoeding voor krijgen van
Magentazorg.  

Een ander helpen 
maakt de dag waardevol.  

schoonhouden van de tuin en
parkeerplekken bij de locaties
wegbrengen en verhuizen van
pakketten en dozen
verschillende klusjes in opdracht
van anderen

Bij de Klussenbus werken cliënten
vaak buiten en op verschillende
locaties. 

Klussenbus 
Met de Klussenbus gaan cliënten
samen met begeleiding op klus. 

De klussen variëren van:  

Er wordt gewerkt in kleine groepen en
de manier van begeleiden wordt
afgestemt per klus.
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worden gerechten bereid voor
woonlocaties van De Waerden
kan er gewerkt worden in de
bediening van het lunchcafé
wordt er afgewassen
worden de bestellingen geregeld.

De kookactiviteiten vinden plaats
bij het dagcentrum in
Heerhugowaard.

Horeca bij Koken Heerhugowaard  
Koken voor anderen geeft plezier en
zelfvertrouwen. Vooral als het lukt om
zoveel mogelijk zelf te doen. 

Bij de kookactiviteiten: 

Het bereiden van verschillende
maaltijden zorgt voor veel diversiteit in
het werk. Bakkerij de Geist is in St. Pancras.

Bakkerij De Geist 
Bij Bakkerij De Geist bakken cliënten
de heerlijkste taarten en koekjes.
Onze specialiteit is appeltaart. Maar
de gevulde koek is ook favoriet. 
We verkopen de taarten en koekjes
aan particulieren en bedrijven. 

Bij het aannemen van bestellingen
wordt rekening gehouden met het
tempo dat de cliënten aankunnen.
De werkzaamheden zijn
terugkerend. De variatie zit in de
verdeling van het werk.

Heerlijke gerechten en taarten maken
en nog veel meer.
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gepoetste stoelen
een schoon terrein zonder
zwerfvuil
schone reclameborden.

Het stadion van AZ is in Alkmaar.

Werken bij AZ 
Voor AZ maken wij iedere week het
stadion schoon. De cliënten werken
individueel of samen en zorgen dat
het stadion schoon is voor de
volgende wedstrijd. 

Het schoonmaakteam zorgt iedere
week voor: 

De werkzaamheden zijn veelal 
buiten en actief. 

Werken in de buitenlucht
en direct resultaat zien. 

papier en afval verzamelen
snoeien en onkruid wieden
klein onderhoud aan de velden.

Stadion De Toekomst is in
Amsterdam.

Werken bij Ajax
Sportcomplex De Toekomst is de
thuisbasis van Jong Ajax en Ajax
Vrouwen. 

Iedere dag zorgen cliënten van het
buitenteam dat het sportcomplex
schoon blijft en onkruidvrij is. Er
wordt gewerkt rondom de
trainingsvelden.

Het buitenteam is verantwoordelijk
voor het: 
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snoeien en opruimen 
afval prikken 

Er wordt gewerkt in het
natuurgebied van Schoorl.

In de natuur bij Staatsbosbeheer   
Iedere vrijdag gaan er cliënten naar
het natuurgebied in Schoorl. 
Samen met de boswachter van 
 Staatsbosbeheer wordt daar gewerkt
aan het herstel van de natuur. 
Door:  

Cliënten ontdekken tijdens het werk
vaak nieuwe dingen in de natuur door
verhalen van de boswachter. 

Samen werkend in de buitenlucht
komen cliënten tot mooie en
bijzondere gesprekken met elkaar en
met de begeleiders. 

stallen vegen
dieren voeren en verzorgen
erf schoon houden
oogsten uit de moestuin

Stal De paardenbloem is in
Heerhugowaard

In de stal De Paardenbloem
Bij de stal De Paardenbloem werken
cliënten vaak buiten en veel hebben
contact met de dieren van de
boerderij. 

De werkzaamheden zijn: 

Naast de werkzaamheden is er
uiteraard tijd om ook even lekker te
knuffelen met een pony of de kat. 

Werken in de natuur 
waar veel nieuwe dingen ontdekt worden. 
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balans te brengen in de dag door
momenten van actie en rust
het ontdekken van zintuigen,
snoezelen, muziek en koken
bewegen in de gymzaal
het ervaren van de natuur in de
afgesloten tuin.

Het dagcentrum is in St. Pancras.

Dagactiviteitencentrum Jan Willem
Bij Jan Willem bieden we voor
volwassenen met een (ernstig)
meervoudige beperking verschillende
mogelijkheden voor dagbesteding.

Alle activiteiten zijn gericht op de
prikkeling van de zintuigen en het
ervaren van een gevoel van
welbevinden. Dit doen we onder
andere door: 

Beleven en vrije tijd  
met plezier, ontspanning en gezelligheid. 

Dagactiviteiten voor ouderen
bieden we in:

IJmuiden
Alkmaar
Schagen

Dagbesteding voor senioren
Op een prettige manier ouder
worden, door bezig te blijven, elkaar
te ontmoeten en door dingen te
doen en te beleven. Daar is de
dagbesteding voor ouderen van 
De Waerden op gericht. 

De activiteiten hebben vooral een
recreatief karakter en zijn gericht op
beleving. We koken, doen aan
beweging, maken muziek,
knutselen, handwerken en puzzelen;
ieder in zijn eigen tempo. 
De activiteiten wisselen we af met
rustmomenten. 



De Mengel in Den Burg, Texel 

Dagbesteding op Texel De Mengel   
Op Texel krijgen cliënten in een groep
recreatieve dagbesteding op maat. 
 Aan de hand van hun mogelijkheden,
behoeftes en interesses is een
gevarieerd programma samengesteld
dat is vastgelegd in een
weekprogramma met ruimte voor
individuele bezigheden. 

De individuele bezigheden variëren
van boodschappen doen, wandelen,
muziek luisteren tot sporten en
spelletjes doen. 
Er is veel persoonlijke aandacht.

IJmuiden
Alkmaar
Heerhugowaard
Langedijk

Dagbesteding op maat
Dagbesteding op maat betekent dat
cliënten zelfstandig werken bij een
ondernemer en daarbij wekelijks
begeleiding krijgen op locatie of via
beeldzorg en telefoon. 

Samen met de cliënt kijken we
welke wensen er zijn en wat
passend is. Daarna gaan we op zoek
naar een geschikte werkplek. Als die
is gevonden dan worden met de
cliënt en ondernemer werkafspraken
gemaakt. 
Het doel van dagbesteding op maat
is dat cliënten de ruimte krijgen om
verder te groeien met ondersteuning
die nodig is.

Dagbesteding op maat is mogelijk in:

Dagbesteding op maat 
in een groep of bij een bedrijf. 
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 hun leven vorm te geven zoals zij
dat willen
ontdekken welke talenten en
dromen ze hebben
samen met familie, vrienden en
begeleiders hun dromen waar te
maken

De Naar de Top trainingen! vinden
plaats op locatie of bij het centraal
bureau in Heerhugowaard.

Trainingen Naar de Top!
Bij De Waerden hebben wij drie
trainingen voor persoonlijke
ontwikkeling voor mensen met een
verstandelijke beperking*. 

Zij leren hier: 

Alle trainingen worden gegeven door
een ervaringsdeskundige in
samenwerking met een coach. 

Sterk, Stevig en Stoer naar de Top!
leren en ontwikkelen van talenten.

39 bijeenkomsten 

20 bijeenkomsten 

4 bijeenkomsten

STERK naar de Top!
Tijdens de training wordt gewerkt
aan persoonlijke groei en talent-
ontwikkeling. 

STEVIG naar de TOP! 
Tijdens de training wordt er gewerkt
aan de wensen van de cliënt en hoe
dit vorm gegeven kan worden in het
dagelijkse leven. Hierbij worden
familie en begeleiders betrokken.

STOER naar de TOP! 
Dit zijn themadagen waar cliënten 
aan de slag gaan met persoonlijke
groei. 

*Deze trainingen vallen onder het nieuwe programma voor de gehandicaptensector ‘Volwaardig Leven’ van het ministerie van VWS.
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We bieden dagbesteding voor
jong en oud. Ook als iemand niet
bij De Waerden woont. 
We hebben 16 verschillende
vormen van dagbesteding in
Noord-Holland.
Onze dagbesteding is voor
mensen met een WLZ- en WMO-
indicatie. 
Professionele persoonlijke
begeleiding.
Wij werken iedere dag samen met
cliënten vanuit de Triple-C
gedachte: 'het dagelijkse leven
ervaren', met alles wat daarbij
hoort: een plek waar cliënten zich
veilig en thuis voelen,
ondersteuning door mensen
waarop gebouwd kan worden en
we werken aan een zinvolle
invulling van de dag. 

De Waerden ondersteunt mensen
met een beperking

 

zelfstandig
onder begeleiding
in een groep
individueel. 

Samen op zoek naar dagbesteding
die past
Bij De Waerden gaan we samen met
de cliënt op zoek naar dagbesteding
die passend is. De interesse en de
mogelijkheden van de cliënt
bepalen aan welke activiteiten
iemand mee gaat doen. En welke
ondersteuning daarbij past:

Het belangrijkste vinden we dat de
cliënt plezier heeft. 

Nieuwsgierig geworden? Het team
zorgbemiddeling kan er meer over
vertellen. Onze contactgegevens
staan achter op deze brochure.

De Waerden in het kort 
dagbesteding geeft zin!
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De Waerden

De Waerden
J. Duikerweg 1-b 
1703 DH Heerhugowaard 

Wilt u meer informatie? 
Neem contact op met ons team van
zorgbemiddeling. 

072 - 576 56 56 
zorgbemiddeling@dewaerden.nl
www.dewaerden.nl 


