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Informatie voor
deelnemers

Dagbesteding
Bij Dagbesteding van Werken & Leren draait het om meedoen in
de maatschappij en werken aan jouw herstel. Werken & Leren
helpt je de voor herstel noodzakelijke maatschappelijke rollen
(weer) op te pakken of te behouden. Die rollen zijn gelegen in
het onderhouden van sociale contacten en het hebben van een
waardevolle daginvulling. Dagbesteding kan een eerste stap zijn
richting werk.

Dankzij GGz Breburg voel ik mij gewaardeerd
zoals ik ben als mens en in mijn werk!
Ferry

Daginvulling
Wij bieden diverse activiteiten aan die ondersteunend zijn aan
je herstelproces. Doel is je zelfredzaamheid vergroten zodat je
beter kunt participeren in de maatschappij. Je kun hierbij denken
aan projecten in de horeca, groenvoorziening of administratie,
maar ook aan creatieve, s portieve en muzikale activiteiten. Deze
activiteiten worden zowel bij de locaties van GGz Breburg als bij
externe partijen a angeboden.
We zoeken in overleg met jou ook naar kansen in je woonwijk, b
 ijvoorbeeld bij buurthuizen, sociaal werkbedrijven,
zorgboerderijen of sportscholen.

Wij staan klaar voor jou
Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van sociale activering.
Binnen Werken & Leren werken we met participatiecoaches(activiteitenbegeleiders) en leer-werkcoaches.
Participatiecoach
De participatiecoach ondersteunt/begeleidt cliënten bij de
activiteiten gericht op de individuele ondersteuningsvraag.
Leer-werkcoach
De leer-werkcoach is de trajectbegeleider die samen met jou op
zoek gaat naar de best passende daginvulling. We kijken samen
met jou welke stappen nodig zijn om je doelen te behalen.
De leer-werkcoach is de schakel tussen jou en andere betrokkenen
bij het traject.

Wat verwachten wij van jou
Als je bij ons in begeleiding komt, zetten we ons volledig in voor
jouw herstel. Datzelfde verwachten we van jou. We gaan ervanuit
dat je jouw herstel de hoogste prioriteit geeft en dat je zelf de
regie neemt. Je stelt je eigen doelen en komt afspraken na.

Dankzij Werken & Leren kon ik mijn herstel
weer verder oppakken en heb ik nu een
arbeidscontract als Medewerker Herstel
bij Werken & Leren.

Johan

Aanmelden
Afhankelijk van wat je bij ons zou willen doen, moet een passende
financieringsvorm gevonden worden. Bijvoorbeeld financiering
vanuit de gemeente, de zorgverzekeraar of het UWV. We kijken
samen met jou naar de mogelijkheden.
Voor aanmelding of meer informatie kan contact opgenomen
worden met het secretariaat van Werken & Leren. Tijdens
kantooruren telefonisch bereikbaar op: 088 - 01 65 800
of per mail: secretariaatwerkenleren@ggzbreburg.nl

Links video's deelnemers aan het woord

Scan de QR-code met
je mobile telefoon

Achmed
Gewaardeerde kracht sinds 2006
als keukenhulp binnen onze organisatie.
'Mijn dag begint goed! Elke dag.'

Scan de QR-code met
je mobile telefoon

Robert & Claudia
Wij werken op een hele mooie plek
bij de Koningshoeve in Tilburg. Wij
genieten van de rust en het werken
in de natuur.

Scan de QR-code met
je mobile telefoon

Johan
Dankzij Werken & Leren kon ik mijn
herstel weer verder oppakken en
heb ik nu een arbeidscontract als
Medewerker Herstel bij Werken & Leren.

Scan de QR-code met
je mobile telefoon

Rowena
Dankzij de hulp van GGz Breburg leef
ik niet meer in angst en werk ik op
dit moment voor 32 uur in de week
met veel plezier als taxichauffeur

Scan de QR-code met
je mobile telefoon

Ferry
Dankzij GGz Breburg voel ik mij
gewaardeerd zoals ik ben als mens en
in mijn werk!

Heb je nog vragen?
Heb je ergens vragen over laat het ons weten.
Werken & Leren
Tel.: 088 - 01 65 800
E-mail: secretariaatwerkenenleren@ggzbreburg.nl
Website: www.ggzbreburg.nl/centra/werken-leren/

“We beloven iedereen die een beroep op ons doet, dat we
samen de weg zoeken, vanuit alle complexiteit, naar een
situatie die je weer aan kunt. Van te groot naar klein genoeg.
Zodat jij je leven de baas blijft”
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