
Op de werkplek wordt begeleiding aange-
boden van een werkbegeleider die altijd op 
de werkplek aanwezig is. Vanuit IederZijn-
Werk ontvang je een begeleider die jou 
helpt bij het behalen van jouw persoonlijke 
leerdoelen en die ondersteunt bij een
goede organisatie van jouw dagbesteding. 

Begeleiding

IederZijnWerk
arbeidscoaching   ambulant   personeel

Aan de hand van jouw kwaliteiten 
en wensen wordt gekeken naar  
passende activiteiten binnen de kring-
loop. Dit kunnen bijvoorbeeld functies 
zijn als winkelmedewerker, logistiek assis-
tent of sorteermedewerker.

De begeleiding vanuit de kringloop is  
persoonlijk en professioneel. Medewerkers 
krijgen de mogelijkheid op passend niveau en 
tempo deel te nemen aan het arbeidsproces. 
Individueel maatwerk is kenmerkend voor
onze organisatie. 

Is er iets wat je erg leuk vindt om te doen en wil je dat graag met 

anderen ondernemen? Of wil je graag iets zinvols doen buiten de 

deur? Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Dan is werken op 

een dagbestedingsplek misschien wel wat voor jou! IederZijnWerk 

begeleidt mensen op verschillende leuke dagbesteding in Wijk bij 

Duurstede.

Dagbesteding Wijk bij Duurstede



Hoe meld jij je aan? 
Ben je enthousiast geworden om op de dagbesteding te gaan werken? 

Dan kun je je aanmelden bij Najat Haji  06 - 10 64 34 70. 
Je wordt dan uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek, waarin wij samen naar

jouw wensen en mogelijkheden kijken. Als je een indicatie dagbesteding hebt vragen
we je deze mee te nemen, anders gaan we ter plekke hiervoor een aanvraag doen.

Nogges Kringloopwarenhuis
Karel de Grotestraat 65

Wijk bij Duurstede

www.noggesenmeer.nl
06 - 10 64 34 70

Wie kan deelnemen aan deze dagbesteding ? 
 
• Je bent 18 jaar of ouder. 
• Je wilt werken aan jezelf door je zelfvertrouwen op te 
 bouwen, te ontdekken waar je goed in bent, werken 
 aan je zelfstandigheid; kort gezegd: je wilt jouw
 grenzen een beetje verleggen en jezelf ontwikkelen.
• Je hebt fysieke, psychische of verstandelijke
 beperking met een WMO of PGB indicatie.
• Je wilt jouw vaardigheden ontwikkelen en in stappen 
 bewegen naar een passende dagactiviteit of
 uiteindelijk betaald werk.


