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Welkom
Als RVE werk en dagactiviteiten Achterhoek werken 
wij volgens de grondhouding van Zozijn. Gezien en
geaccepteerd worden zoals je bent. Toch is het vaak
moeilijk om dat zelf te doen: een ander echt zien. 
Het is een hele kunst om contact te hebben 
met elkaar op een open en warme manier, en verwachtingen  
en oordelen opzij te zetten. Juist ook in moeilijke situaties.  
Het is de grondhouding van Zozijn: in dialoog met elkaar.

Ontwikkeling, participatie en inclusie
Wij hebben een maatschappelijk toegevoegde waarde. En bieden ruimte 
voor ontwikkeling en het versterken van de eigenwaarde.  
We streven ernaar om vanuit de kracht toe te werken naar maximale 
ontplooiing. Zodat iedereen, ongeacht zijn beperking, een 
maatschappelijke kan bijdrage leveren. Het doel is dat de cliënten 
deel kunnen uitmaken van de samenleving waarbij de nadruk ligt op 
ontwikkeling, participatie en inclusie. 
We werken samen met gemeenten, in de wijk, welzijnsorganisaties, 
sportverenigingen, zorginstellingen, sociale werkvoorzieningen, 
bedrijven, onderwijs, verwanten en vrijwilligers

Medezeggenschapsraad
Binnen ons RVE hebben we 2 cliënten en 2 verwantenraden (regio 
Doetinchem en regio Winterwijk) Medezeggenschap door cliënten 
en verwanten is belangrijk voor Zozijn. Zozijn staat garant voor goede 
faciliteiten voor medezeggenschap, waardoor je kunt meepraten en 
meebeslissen over de koers van de organisatie. Zozijn voert overleg met 
de raden en vraagt advies volgens de medezeggenschapsrechten die aan 
cliënten toekomen op grond van wet- en regelgeving. Alleen dan kunnen 
zij op goede manier meepraten en meebeslissen over de koers van de 
organisatie.
Locatieoverleg: Op iedere locatie is inspraak mogelijk voor cliënten en hun verwanten. Inspraak begint bij een 
Locatie-overleg In een Locatie-overleg worden onderwerpen besproken door en met  
cliënten en/of hun vertegenwoordigers die direct van invloed zijn op het leven van de cliënten op de 
betreffende locatie, zoals maaltijden, (her)inrichting van algemene ruimte, huisregels, verhuizing, activiteiten, 
veiligheid, ontspanningsmogelijkheden.  
Inspraak is geen formele medezeggenschap waar advies en instemming wordt gevraagd, maar is wel van 
groot belang voor de cliënten- en verwantenraden om een beeld te krijgen van wat er leeft bij cliënten en 
verwanten.  

Cliënt in beeld
Wij werken volgens een duidelijke dagstructuur. Het uitgangspunt van de ondersteuning is, dat door middel 
van de verschillende werkzaamheden en activiteiten, de cliënt tot maximale zelfontplooiing komt.
De zorgvraag van de cliënt staat bij ons centraal. Voor iedere cliënt hebben wij een zorgplan, hierin worden 
o.a. de zorg- en ondersteuningsvragen beschreven. 
Het zorgplan komt tot stand in samenwerking met de cliënt en de verwanten. 
Aan de hand van het zorgplan en de rapportage op doelen wordt een jaargesprek gehouden waarbij de 
verwanten en de cliënt worden uitgenodigd. Binnen werk en dagactiviteiten werken wij met verschillende 
zorgprofielen. 
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De zorgprofielen die wij hanteren zijn:
·         Belevingsgerichte activiteiten en verzorging
·         Rustgevende en aangepaste activiteiten
·         Algemene dagelijkse levensverrichtingen
·         Arbeidsmatig werken
·         Oriënteren en leren
·         LVB
·         Participatie en Jobcoaching
Aan de hand van de zorg- ondersteuningsvraag wordt  
gekeken welk zorgprofiel de cliënt heeft, we maken  
hierbij de meest passende keuze.

Doel
Bij ieder zorgprofiel hoort een doel. Dit doel is een algemeen doel waar met de betreffende cliënt aan 
gewerkt wordt. Per doel zijn er vragenlijsten gemaakt, toegespitst op competenties en vaardigheden, deze 
zijn passend bij het zorgprofiel van de cliënt.

Perspectief
Door samen het perspectief van de cliënt te bespreken kun je bespreken aan welke competenties en 
vaardigheden gewerkt kan gaan worden door de cliënt.

Stagelopen
Binnen Werk en Dagactiviteiten Achterhoek bieden wij de mogelijkheid om stage te lopen voordat er een 
definitieve keuze wordt gemaakt voor een vaste werk/dagactiviteitenplek. Ook bieden wij stageplekken voor 
leerlingen van V.S.O.- en praktijkscholen.

Zozijnschool
De Zozijnschool heeft een groot cursusaanbod voor cliënten, deze cursussen worden gegeven bij de 
Zozijnschool of op de werk en dagactiviteitenlocatie. De cursussen kunnen zowel individueel als in 
groepsverband worden gegeven. Ook biedt de Zozijnschool cursussen op maat aan. Daar waar cliënten 
participeren in samenwerkingsverbanden met andere organisaties kan de Zozijnschool worden ingezet om de 
cliënt in te trainen voor de werkzaamheden.

Vrijwilligers
Naast de professionele ondersteuning zetten we graag onze vrijwilligers in.
Hierdoor hebben wij de mogelijkheid extra activiteiten aan te bieden zoals o.a.:
wandelen, paardrijden, muziek en dans, spelletjes, sport enz. Maar ook hebben we daardoor de mogelijkheid 
om te participeren in de wijk, deel te nemen aan projecten en samen te werken met andere organisaties.

Mocht u na het lezen van deze brochure vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de betreffende 
locatie of met Wilko Kloppenburg, Manager Werk en Dagactiviteiten Achterhoek.

Wij geven u graag meer informatie op maat. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek en 
een rondleiding.
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De Regenboog is gevestigd nabij het centrum van Doetinchem.
Je kunt bij De Regenboog werken bij de volgende groepen: 

De Keuken
Wij maken hier de lekkerste broodjes en taarten op bestelling voor onze klanten. Ook 
bakken wij koekjes en maken wij pindarotsjes van de lekkerste chocolade. De cliënten 
worden getraind om te werken met ‘mijn eigen plan’. Met behulp van IPad worden 
instructies gegeven hoe een goed product moet worden gemaakt. Hier willen wij in 2023 
mee beginnen.

De Wasserij
In de wasserij wordt gewerkt met professionele wasmachines. De cliënten gebruiken waar 
nodig hulpmiddelen bij het vouwen van de was. In de wasserij wordt ook gewerkt met 
‘mijn eigen plan’. De cliënten worden hierop ingetraind. Wij wassen voor verschillende 
klanten intern en ook extern.

Bilderdijkstraat 4, 7002 AB Doetinchem

Dit doe ik graag!
 
Taarten bakken, verkopen 
en geld tellen doe ik graag
 
Ik ben Selene ik werk bij dagcentrum de 
Regenboog in Doetinchem. 
Op de Regenboog hebben wij een “verkoopkar” 
op de dagen wanneer ik werk, zorg ik ervoor 
dat de “verkoopkar” gevuld is met onze 
zelfgemaakte producten. 
Ik werk op de Keukencluster daar bakken wij 
taarten, koekjes, muffins, en appelflappen en nog 
meer. Aan het eind van de dag zet ik de kar weer 
binnen en haal ik de kassa leeg. Ik tel het geld en 
doe dat in onze geldkist.
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De Basisgroep en De Doorstroom
Bij de Basisgroep en de Doorstroom worden activiteiten aangeboden die passen 
bij de zorgvraag van de cliënt. Dit zijn arbeidsmatige/creatieve/beweging- en 
belevingsgerichte activiteiten. Bij bewegingsactiviteit wordt o.a. gebruik gemaakt van de 
hometrainer en de duo fiets. Duidelijkheid en structuur is voor deze cliënten belangrijk. 
Er wordt gewerkt met een individueel dagprogramma.

Het Station
Dit is groep cliënten met een ernstig meervoudige beperking (EMB). Deze groep 
cliënten vraagt bijzondere zorg. We volgen de cliënten en het aanpassen van activiteiten 
en dagprogramma daaraan gekoppeld is belangrijk. Er worden diverse activiteiten 
aangeboden zoals: wandelen, naar de supermarkt, snoezelen, muziek, duofietsen. Op 
dinsdagmiddag gaan we met een aantal cliënten paardrijden. Er wordt gewerkt met 
handvatten vanuit de methode ‘ervaar het maar’, BIM en EIM

De Stap
Bewegen is belangrijk voor iedereen en daarom hebben we naast de beschreven 
clusters ook het cluster ‘de Stap’. Deze groep gaat daadwerkelijk op stap. Ze doen 
boodschappen, halen flessen op in de wijk, brengen folders rond, geven de eendjes 
brood en prikken papier in de wijk.

· Groep overstijgende activiteiten: Binnen de Regenboog worden er verschillende 
activiteiten georganiseerd waaraan cliënten van alle groepen kunnen deelnemen als dit 
past binnen hun zorgvraag. Deze activiteiten zijn: muziek, voorlezen, snoezeltheather, 
karaoke.

Bijzondere activiteiten
Het hele jaar door worden er mooie, bijzondere activiteiten georganiseerd bij de 
Regenboog. Voorbeelden zijn: Kerstactiviteit, themamiddag, bingo, en karaoke.

Vrijwilligers
Naast de professionele ondersteuners maakt de Regenboog graag gebruik van 
vrijwilligers. Door de inzet van vrijwilligers zijn er extra activiteiten mogelijk zoals:

· Spelletjes middagen/sfeeractiviteiten
· Wandelen/fietsen op de duofiets
· Paardrijden
· Muziek maken
· Voorlezen

Je kunt ons ook volgen op facebook: De Regenboog

Openingstijden De Regenboog
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00
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De Rietborgh: Sleutelbeheer en UniekKado Terborg
Uniekkado Terborg is gevestigd in het Kulturhus De Rietborgh in Terborg. 
Van dit multifunctionele gebouw maken veel organisaties gebruik, zoals het 
Orthopedagogisch centrum ‘ t Kempske Zozijn, Basisschool Dynamiek, Yunio 
Consultatiebureau, Kinderopvang en naschoolse opvang van Humankind, 
Buurtzorg Jong, Prikpost Slingeland Ziekenhuis en diverse andere verenigingen.
Uniekkado Terborg bestaat uit een winkel en atelier en houdt zich daarnaast 
bezig met de uitvoering van beheertaken voor De Rietborgh. Wij staan midden in 
de samenleving en bieden veel mogelijkheden voor samenwerking met diverse 
organisaties, verenigingen en vrijwilligers. Van hieruit ontstaan mooie vormen 
van samenwerking en groeiprocessen. Iedereen werkt hier naar zijn/haar eigen 
mogelijkheden. 

 
Creatief bezig zijn en 
service taken uitvoeren: 
 
Dorien werkt in het atelier waar zij prachtige 
kleurige schilderijen maakt. Daarnaast voert zij 
diverse service taken uit zoals in de keuken de
afwasmachine  in-en uitpakken, tafels dekken, 
koffieautomaat schoonmaken. Hiervoor werkte ik 
bij een bakker en bij de Gemeente. Dat verliep 
niet zo goed.  Hier werk ik relaxt, er is geen 
werkdruk. Ik voel mij veilig en ervaar rust. Ik 
heb leuke collega’s. Ik heb meer zelfvertrouwen 
gekregen en ook geleerd dat ik mijn mening 
gerust kan geven op een respectvolle manier”.
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Rietborgh Receptie en service
Wij beheren de Rietborgh Receptie voor de organisaties in het gebouw 
en voor bezoekers. We staan klaar voor de gebruikers van de Rietborgh. 
De werkzaamheden zijn onder andere de telefoon opnemen, gasten 
ontvangen en doorverwijzen, rondleidingen geven, boodschappen 
doen, opruim- en schoonmaakwerkzaamheden, de post rondbrengen, 
koffie en thee verzorgen. Kortom verschillende werkzaamheden waarbij 
medewerkers contact hebben met allerlei mensen; van bezoekers voor de 
Koersbalclub tot een monteur die iets komt repareren. Verder verzorgen 
we de was, regelen de afvalcontainers, zorgen dat zwerfafval rondom de 
Rietborgh opgeruimd wordt en versnipperen we papier voor de vaste 
gebruikers van de Rietborgh en andere organisaties. Er is mogelijkheid 
om vanuit Uniekkado een paar uurtjes als vrijwilliger bij ’t Kempske en 
Humankind te werken, je ondersteunt de kinderen bij het eten of samen 
een spelletjes spelen.

UniekKado Terborg - atelier en winkel
Het atelier van Uniekkado bevindt zich in een rustig gedeelte, hier maken 
cliënten creatieve producten, zoals kleurrijke schilderijen, schorten en 
tassen naaien van spijkerstof, beschilderde bloempotten en beelden 
van papier-maché. De cliënten krijgen hier de mogelijkheid om hun 
creativiteit te uiten en hun grenzen in creativiteit te verleggen. De 
producten verkopen we in onze winkel die naast het atelier ligt. Wij 
richten op 3 groepen producten; de gevarieerde kunst van cliënten. 
Diversiteit in duurzaam houten speelgoed en ook op educatief en 
ontwikkelingsgebied. Allerlei kleine cadeautjes en relatiegeschenken. 
In de schappen liggen ook producten van andere ateliers en bedrijven. 
Binnenkort starten we in samenwerking met de Repro met verkoop van 
diverse bedrukte producten zoals rompertjes en mokken.
Werkzaamheden in de winkel zijn onder andere: afrekenen en cadeautjes 
inpakken. De cliënten leren zich hier verder te ontwikkelen in het omgaan 
met klanten, afrekenen, artikelen prijzen en etaleren. 

Begeleiding
Tijdens de werkzaamheden zijn er altijd een of meer werkondersteuners 
in de nabije omgeving. We kijken gezamenlijk naar wat jij kunt, leuk vindt 
en wil leren en stimuleren het ontwikkelen van jouw vaardigheden en 
talententen. Werkplezier vinden wij naast ontwikkelen ook erg belangrijk. 
Je bent van harte welkom, de koffie staat klaar!

Openingstijden UniekKado Terborg  
Maandag tot met vrijdag van 9.00 tot 15.30
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’t Laer 
’t Laer is gevestigd in een karakteristiek gebouw in Etten. De inrichting van het 
gebouw is geschikt voor de diverse activiteiten/dagprogramma’s die we bieden. 
De activiteiten zijn geschikt voor een ruime doelgroep van mensen met een 
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.  
Bij ’t Laer hebben we de volgende clusters:

’t Kleedgoed 
De werkzaamheden bij ’t Kleedgoed zijn het sorteren van kleding, kleding 
ophangen in winkel, klanten helpen en te woord staan. Hierdoor leggen we 
verbindingen en contacten en zo ontstaan er speciale ontmoetingen. Binnen 
‘t Laer werk je samen met vrijwiligers en ondersteuners in het kledingruilpunt. 

 
Afwisseling maakt het 
werk leuk!
 
Ik werk 3 dagen per week op ‘t Laer. Hier doe 
ik werkzaamheden met veel plezier; zoals koffie 
en theezetten, helpen bij de kookactiviteiten en 
bij kledingruilpunt ‘t KleedGoed. Daar zoek ik 
kleding uit en hang ik het op de kledinghangers 
zodat het de winkel in kan. Er komen veel klanten 
bij ‘t KleedGoed. Ik vind het contact met hun erg 
gezellig. Ik speel verder graag een spelletje met 
andere cliënten en begeleiding. Verder hou ik van 
creatieve activiteiten zoals kleuren of knutselen. 
Er zijn veel verschillende activiteiten te doen, 
hierdoor heb ik veel afwisseling en dat maakt 
werken op ‘t Laer heel leuk!
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Serviceteam 
In dit team werken enthousiaste mensen die zich bezighouden met 
o.a. boodschappen halen, creatieve opdrachten, faciliterende 
werkzaamheden en werkzaamheden voortkomend uit ’t Kleedgoed. 
Het is een groep waar iedereen tevens de ruimte en tijd krijgen voor het ontwikkelingen van 
nieuwe competenties en vaardigheden en waar we steeds zoeken naar uitbreiding van de 
servicewerkzaamheden. We gaan ons nu ook richten op buitenwerkzaamheden en houtbewerking.

Het Kwartier 
Deze groep mensen vraagt zorg en ondersteuning, aangepast aan de individuele zorgvraag. 
Aan iedereen wordt een diversiteit aan activiteiten aangeboden zoals; wandelen, 
spelletjes, koken en creatieve activiteiten. Tevens is er aandacht voor muziek 
en richten we ons op het buiten zijn. Iedereen maakt veel gebruik van onze 
belevingstuin Sfeer, rust en een duidelijke dagstructuur zijn belangrijk.

De Schakel
Je neemt hieraan deel als je behoefte hebt aan sociaal contact en behoefte aan 
een omgeving waar aandacht is voor elkaar. 
De dag begint onder het genot van een kopje koffie of thee. 
Waarna er diverse activiteiten aangeboden worden zoals: bewegen, koken, 
muziek, creatieve activiteiten en houtbewerking. Verder worden er 
spelletjes gespeeld zoals rummikub, mens erger je niet of memory.

Bijzondere activiteiten
Het hele jaar door organiseren wij unieke en bijzondere activiteiten.  
Bijvoorbeeld musical en kerstactiviteiten samen met de leerlingen van de 
plaatselijke basisschool, jaarlijkse deelname samen met buren, vrijwilligers en 
ouderen aan NL Doet. Jaarlijkse optreden van de plaatselijke fanfare. 
Tevens nemen we deel aan Samen Etten. 

Via het Zorglab bieden we wisselende technische snufjes aan zoals spelletjes of 
technische producten. 

Vrijwilligers
Zoals u kunt lezen worden er binnen ‘t Laer een tal activiteiten aangeboden, 
die naast de professionele ondersteuning mede worden ondersteund door een 
groep van enthousiaste vrijwilligers.

Openingstijden ’t Laer 
Maandag tot en met vrijdag: 9.15 tot 16.00
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UniekKado Doetinchem
In het centrum van Doetinchem staat een winkel vol verrassingen: UNIEKKADO.
Het is een bijzondere werkplek waar je midden in de samenleving werkzaam kunt zijn.
Contacten met het winkelend publiek zorgen voor de nodige bedrijvigheid en de klanten kunnen altijd een 
kijkje nemen in het atelier om je aan het werk te zien.

Atelier 
UniekKado beschikt over een atelier waar je, naast het schilderen van prachtige 
schilderijen, steeds weer nieuwe, unieke en decoratieve producten leert maken.
Je kunt je eigen creatieve manier ontplooien en ontdekken wat je talenten zijn.
Je wordt hierbij op professionele wijze begeleid.
UniekKado heeft ook een naaiatelier waar je onder andere poppendekentjes, 
kinderschorten, schorten en knikkerzakken kunt maken. Wil je dit graag leren, dan 
word je ook daarbij geholpen.

Korte Kapoeniestraat 1b 
7001 CA Doetinchem

“Ik werk hier al 
heeeeel lang!”
 
Ik ben Rosanne en werk al 15 jaar met plezier 
bij UniekKado Doetinchem. Ik werk in de winkel 
en het atelier. Ik maak kunstzinnige, creatieve 
artikelen. In de winkel begroet en help ik de 
klant. Ik bedien de kassa en pak samen met de 
begeleiding de cadeautjes mooi in.
In het atelier ben ik bezig met het beplakken 
van piepschuimballen voor de dikke dames 
d.m.v. papiermaché en pulp. Hierna beplak ik 
de dame met decoupage papier zodat het lijkt 
alsof ze een jurk aan heeft. Op dit moment krijg 
ik boetseerles, deze wordt gegeven door de 
Zozijnschool.
Ik vind het leuk om iets nieuws te leren.
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Winkel
In de winkel ontvang je de klanten, je begroet hen en vraagt of ze hulp nodig 
hebben. Indien nodig help je de klanten met het vinden van een leuk cadeau of je 
laat hen zelf even rondsnuffelen.
Bij de balie reken je de producten af op een speciaal, voor jouw doelgroep, 
ontworpen kassa. Daarna pak je de gekochte producten feestelijk in.
Ons assortiment is gevarieerd en afwisselend. Een groot deel hiervan is gemaakt 
in ons eigen atelier, maar er worden ook producten ingekocht bij andere ateliers.
Daarnaast hebben we nog decoratieve producten voor huis en tuin en een groot 
assortiment houten speelgoed.
Op deze wijze biedt UniekKado voor elk wat wils.

Bestellingen
Bij UniekKado kun je ook producten bestellen als het door jouw gewenste 
product niet aanwezig is. In overleg met jullie wordt er bekeken of we de 
bestelling kunnen aannemen en uitvoeren.

Begeleiding
Je wordt dagelijks ondersteund door één of meerdere werkondersteuners. Daarnaast zijn wij 
ontzettend blij met onze zeer gemotiveerde vrijwilligers die ons hierbij helpen. Dankzij deze 
vrijwilligers hebben de werkondersteuners meer tijd om jou zo goed mogelijk te ondersteunen in je 
persoonlijke ontwikkeling, het uitbreiden van jouw vaardigheden en het ontdekken van je talenten.

Webwinkel, Facebook, en instagram
UniekKado heeft een Webwinkel die door medewerkers van de Repro worden beheerd.
Neem gerust een kijkje op onze Webwinkel www.uniekkado.zozijn.nl
Naast onze Webwinkel zijn wij ook te volgen via Instagram en binnenkort ook via 
Facebook. Samen met de begeleiding kun je foto’s maken die daarvoor worden 
gebruikt. Uiteraard is iedereen van harte welkom in onze winkel.
Je kunt dan ruiken, voelen en proeven van de sfeer en onze producten. 
Kijk en geniet van wat je ziet!!

Openingstijden UniekKado Doetinchem
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.00
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De Repro is een bijzondere werkplek in Doetinchem waar je de 
mogelijkheid hebt om je zelf te ontwikkelen en klantgericht te werken.
De Repro is in staat om van ontwerp tot verzending opdrachten te 
verzorgen.

Balie
De klant wordt bij de balie ontvangen door een baliemedewerker. Samen 
met de klant wordt de opdracht besproken en genoteerd wat er moet 
gebeuren. 
De Repro denkt met de klant mee en gaat voor een optimaal resultaat.
De klant kan bij De Repro terecht voor kopiëren, lamineren, ontwerpen, 
inbinden, verzorgen van mailings, maar ook voor modernere 
werkzaamheden zoals 3d printen, figuren uitsnijden op (sticker)papier, 
mokken, kleding en tassen bedrukken, inblikken van cadeau’s en nog veel 
meer.

Oude Terborgseweg 202 Doetinchem  
088-5751100  repro@zozijn.nl

“Ik ga met plezier 
naar het werk”
 
Ik ben Kevin en werk nu vier jaar op de Repro 
en ga ik altijd met veel plezier naar mijn werk.
 
Op de Repro doe ik veel verschillende dingen 
zoals:
vouwen, nieten, fotobewerking, ontwerpen en 
nog veel meer. Momenteel ontwerp ik veel 
opdrachten op de iMac. Hier liggen ook mijn 
interesses en dat vind ik ook erg leuk. De Repro 
voelt voor mij als mijn tweede huis. Ik heb 
een goede band met mijn collega’s en met de 
begeleiding. Ik hoop hier nog een hele tijd te 
mogen blijven werken. 
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De werkvloer
Als opdrachten binnenkomen werk je samen met je collega’s aan
deze opdracht. Je wordt ingezet op de werkzaamheden
die je goed kan of wilt leren.
Met ieders expertise komen we samen tot het eind resultaat.
Het aanbod van werkzaamheden is divers:

•   Repro: kopiëren en afwerking (vouwen, nieten, inbinden, lamineren).
•   Administratie: offertes en facturen maken, urenregistratie, kas afsluiten.
•   Balie: telefoon opnemen, bezoekers ontvangen en afrekenen.
•   Post en mailings: verzendklaar maken van mailings.
•   Ontwerpen: via Indesign, photoshop en illustrator kunnen er folders, visitekaartjes, 

menukaarten, ansichtkaarten, of andere producten ontworpen worden.
•   Gepersionaliseerde cadeautjes maken zoals, teksten of foto’s op rompertjes, shirts, 

hout, tassen muismatten of onderzetters.
•   mokken bedrukken met logo’s, foto’s of teksten.
•   blikken met gepersonaliseerde wikkel.
•   3D printer: Met de 3D printer kan je een eigenontwerp maken of een reeds 

gemaakt ontwerp uitprinten.   
•   Huishoudelijk: je zorgt ervoor dat er in de pauze koffie en thee is. Na de pauze 

zorg je ervoor dat alles weer is opgeruimd en klaar is voor de volgende pauze.
•   Webwinkel: De Repro ondersteunt UniekKado in het beheer van de  Webwinkel. 

Werkzaamheden die hieruit voorkomen: Fotograferen,  fotobewerking, werken in het 
cliëntenportaal (voorbereiding om producten online te zetten). Voor meer informatie 
kijkt u eens bij UniekKado of  www.uniekkado.zozijn.nl

•   Website onderhouden: voor 2 klanten van de Repro ondehoud je de website, je 
plaats foto’s en plaatst de juiste tekst bij de producten.

Opdrachten
De Repro verzorgt opdrachten voor bedrijven, particulieren, verenigingen, scholen 
en kerken maar ook voor Zozijn krijgen we vele opdrachten. Doordat we gevestigd 
zitten in het regiokantoor van Zozijn lopen er regelmatig mensen binnen.  

Begeleiding
De begeleiding is opgeleid in het werken volgens de EIM-methodiek (Eigen Initiatief 
Model), waarbij je leert om eerst zelf te proberen een probleem op te lossen. Bij De 
Repro is samenwerking erg belangrijk, je hebt vaak een deeltaak van het te maken 
product. 

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00
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Oude Terborgseweg 202 
7004 KA Doetinchem

Snufjes testen op 
het Zorglab.
 
Ik ben Reinoud, ik werk op woensdagochtend op 
het Zorglab. Toen ik over het zorglab hoorde wist 
ik dat ik hier wilde gaan werken.
De nieuwste technologiën testen is echt mijn 
ding. Met het testteam vragen van de klant 
onderzoeken vind ik erg interessant, er is al 
zoveel op de markt. Meestal bestaat er al wel een 
passende oplossing. 
Het enige nadeel is dat ik eigenlijk alles wel wil 
hebben wat we testen. 
 
 
 
 

Testteam het Zorglab
Het Zorglab is een dagactiviteiten locatie in Doetinchem waar 
verschillende technologieën en gadgets worden onderzocht en
getest die te maken hebben met de zorg.

Slimme technologie maakt het mogelijk dat mensen met een beperking 
zelfstandiger en plezieriger leven. Denk bijvoorbeeld aan een app die 
de iPad verandert in een spraakcomputer, een robot die je stimuleert te 
bewegen of een computerprogramma dat structuur brengt in je dag.
Testeam het Zorglab zoekt, test en deelt (zorg)technologie.
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Oude Terborgseweg 202 7004 KA Doetinchem
06 154 134 67
testteamzorglab@zozijn.nl
www.zozijn.nl/zorglab

Zorgtechnologie bĳ Zozĳn Testeam het Zorglab



Testteam het Zorglab
Samen met de ondersteuners ben je actief als lid van testteam Zorglab. Je 
onderzoekt verschillende technologische producten
en test de verschillende manieren waarop het product in de zorg gebruikt zou 
kunnen worden. 
Testteam het Zorglab ontvangt ook vraagstukken vanuit Zozijn. Samen bekijk 
en bespreek je of hier geschikte oplossingen voor te vinden zijn.
bij Testteam het Zorglab mag je de producten thuis uitproberen als je denkt 
dat je het ook voor jou geschikt kan zijn. 
Van alle geteste producten word door verschillenden deelnemers een 
review geschreven. Nadat het product door Testteam het Zorglab getest en 
onderzocht is kan het worden uitgeleend zodat iedereen binnen Zozijn het in 
hun dagelijks leven zelf kan uitproberen. 

Uitleen service
Alle productent die vanuit het zorglab worden uitgeleend wordt geregeld 
vanuit deze locatie. Je zorgt ervoor de de producten uitgeleend worden en 
weer worden ingenomen. Je controleerd of alles nog goed werkt en verwijderd 
eventueele privacygevoelige data.

Werkzaamheden
• Een app gebruiksklaar maken door de apps te installeren
 op jouw smartphone of tablet
• Vragen beantwoorden of onderzoeken:  Vanuit Zozijn krijg je      
      vraagstukken die je gaat onderzoeken.
• Technologie testen: o.a VR (virtual reality) brillen, beeldhorloge,    
      apps, robots, en nog veel meer andere gadgets.
•  Oplossingen bedenken met technologie voor het dagelijks leven met    
      een beperking.
•  Reviews schrijven van de geteste producten.
•  Vlogs en handleidingen maken over de producten.
•  Producten uitlenen en innemen 

Openingstijden
Woensdag  van 9.00 tot 12.00
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Werken met veel 
plezier!
 
Wij hebben veel plezier samen, we vinden 
namelijk allebei het werken in de voetbalkantine 
leuk, we maken de vloeren schoon en we 
dekken de tafel en helpen met het snijden van 
de groente en fruit. We houden van afwisseling 
en hier is van alles te zien en te doen! Er 
wordt hier gesport, voetbalshirtjes gewassen 
en opgevouwen, tribunes en voetbalveld 
schoongehouden, spelletjes. We zien
veel andere mensen, daar drinken we koffie
en lunchen we mee, gezellig vinden we dat! 
Kom ‘n keer kijken! Groetjes Seline en Lisa
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Ontmoeten en verbinden tussen verschillende doelgroepen
Hou je van afwisseling op ‘n sportieve locatie?
Dan is deze werkplek vast iets voor jou! 

Wie zijn wij:
Samen DZC’68 is een verbinding tussen Het Graafschap 
college, DZC’68 en Zozijn. Participeren ofwel meedoen is het 
centrale doel van Samen DZC,68. Het is voor iedereen belangrijk om mee te doen, 
een bijdrage te leveren, ertoe te doen. Dit geldt voor de statushouders, 
maar ook voor de cliënten van Zozijn. Daarom is het zo mooi dat in Samen DZC,68 
al deze mensen gezamenlijk optrekken, elkaar helpen en van elkaar leren. Naast dit 
project sluiten onze deelnemers aan bij werkzaamheden in en rondom het gebouw van 
DZC’68.

Sportweg 6 7006 GJ Doetinchem
06- 29178534
SamenDZC68@zozijn.nl

Samen DZC’68
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Wat kunnen wij jou bieden?
We bieden verschillende activiteiten en werkzaamheden, passend bij jouw 
interesses aan. We stellen samen met jou een dagprogramma op maat op. 
Waarbij we ook gebruik kunnen maken van de I-pad en MijnEigenPlan. Op het 
sportpark en in de kantine zijn verschillende werkzaamheden die je, zelfstandig 
of met ’n collega, kunt uitvoeren. We ondersteunen jou hierbij om de zelfredzaamheid 
te vergroten en je gebruik kunt maken van je eigen kracht. Ook maken we gebruik 
van de ondersteuning van onze vrijwilligers.

Inzet ZozijnSchool:
Mochten er werkzaamheden zijn die je graag zou willen leren, maar je daar nu je 
vaardigheden nog niet over beschikt, is er de mogelijkheid om daarvoor ‘n trainer 
van de Zozijnschool in te schakelen. Een trainer van de Zozijnschool heeft dan de tijd 
en ruimte om jou 1 op 1 deze vaardigheden te leren.

Werkzaamheden die momenteel gedaan worden zijn:
• Schoonhouden van het terrein
• Papier prikken, prullenbakken leeghalen, vegen 
• Kantinedienst: o.a. afwasmachine in en uitpakken           

• In het gebouw schoonmaakwerkzaamheden
• Wassen en vouwen van voetbalshirtjes en hesjes
• Kantine schoonmaken en opruimen
• Gastheer/gastvrouw: ontvangst van gasten
• Terras klaarzetten voor gebruik
• Samenwerken met andere zoals statushouders (graafschap college)
• Samen voorbereidingen treffen voor de maaltijd, koken, spelletjes enz.
• Samen sporten met ondersteuner/vrijwilliger/studenten van het graafschap college

We willen graag deze werkzaamheden nu gaan uitbreiden met 
onderstaande taken:
• Administratie: lijsten/ overzichten maken bv ballenlijsten en weekoverzicht
• Ballen controleren, schoonmaken en oppompen
• Verjaardagskaartjes maken voor de jeugd en deze bij de ballenlijsten doen
• Wc rollen en handdoekjes aanvullen
•  Reclameborden schoonmaken
• Dug-out schoonmaken
• Arbeidsmatige werkzaamheden (voor DZC’68, sponsors en bedrijven)
• Koeriersdienst: Ophalen en wegbrengen van werkzaamheden van en naar locaties/ sponsor.

Openingstijden:
Dinsdag en donderdag van 9.00 tot 14.00 uur



Boerderij De Buitenkans

Boerderij De Buitenkans biedt de mogelijkheid voor mensen met een 
verstandelijke- en of lichamelijke beperking om werkzaamheden onder 
professionele begeleiding te verrichten die geheel in het teken staat 
van een boerderij. We verzorgen verschillende dieren, onderhouden 
een moestuin met een kas en bieden verschillende, creatieve 
activiteiten aan zowel binnen- als buiten  op de boerderij. 
Ontwikkeling, plezier en voldoening staat bij ons hoog in het vaandel. 
We werken met 3 groepen: 

Boerderij groep
je kunt 5 dagen werkzaam zijn op de boerderij. Je verzorgt de dieren, 
onderneemt verschillenden activiteiten zoals fietsen, boodschappen 
doen, bakactiviteien en meehelpen om de boerderij en het erf netjes 
te houden. Je hebt de mogelijkheid om geheel in eigen tempo en 
werkwijze werkzaamheden te verrichten.

Den Dam 5a 
7084 AT Breedenbroek

Sander werkt 
al 20 jaar 
bij Tuinteam 
Buitenom. 
 
Ik vind het erg leuk om op verschillende plekken 
de tuinen op te knappen. 
Met een grote aanhangwagen nemen we het 
tuingereedschap mee en maken we met een 
groep van 8 personen de tuin netjes naar de 
wens van de klant.
Ik vind het erg leuk om samen met collega’s te 
werken en contact te hebben met de klant.
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Den Dam 5a 7084 AT Breedenbroek
088 - 575 1440
BoerderijBuitenkans@zozijn.nl 
www.zozijn.nl/boerderij



Arbeidsmatige groep
Deze groep werkt elke dag samen aan een project. 
Dit varieert van werken in de tuin op de boerderij, in de kas of in de houtwerkplaats. Ook 
gaat deze groep regelmatig op een ander adres in de tuin werken, zoals bij woongroepen, 
particulieren en bij bedrijven.

Tuinteam Buitenom
Dit team gaat naar locaties toe om de tuin te onderhouden bij 
particulieren, wooncentra en bedrijven. Onder professionele 
begeleiding onderhoudt je de tuin van de klant. Daarnaast ben je ook 
regelmatig werkzaam op de boerderij. Het snoeiwerk wordt verwerkt 
tot haardhout. Bovendien is er op de boerderij een volledige ingerichte 
timmerwerkplaats waar leuke, moderne decoratie-items van hout wordt 
gemaakt denk hierbij aan kistjes, bloembakken, tuinmeubels en seizoen 
producten.

Kom gerust langs!
Er is een terras gerealiseerd op de Buitenkans. Hier kunnen mensen een kopje koffie of thee 
drinken met eigen gemaakte koekjes. 
Men kan wandelen in de belevingstuin, genieten van onze dieren of heerlijk in het zonnetje even 
kletsen. De koffie word vers gezet in onze PIPO-wagen. Ook verkopen we daar onze producten, 
zoals eieren, biologische groenten, eigen gemaakte jam of appelmoes en allerlei cadeauartikelen 
van hout. Kom gerust eens langs!

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn een belangrijk onderdeel van Boerderij de Buitenkans. Ze combineren hun eigen 
creativiteit met werkzaamheden en activiteiten en  ondernemen dit. Wil je ook vrijwilliger worden? 
Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 15.30
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De Cirkel
Bij trainingscentrum De Cirkel leren wij jou allerlei werkzaamheden 
met als doel: het vergroten van je zelfredzaamheid en je 
zelfvertrouwen en daarmee ook je eigenwaarde waardoor je niet 
alleen met je werk maar ook in je dagelijks leven zelfstandiger en 
zekerder in je leven kunt staan.
De Cirkel is geschikt voor mensen die graag d.m.v. allerlei 
werkzaamheden nieuwe vaardigheden willen aanleren of deze 
willen behouden. De training is erop gericht dat je zo zelfstandig 
mogelijk in het werkproces kan meedraaien. Iedereen werkt hier 
naar zijn/haar eigen mogelijkheden. Deze stimulans wordt op een 
methodische wijze aangeboden volgens de E.I.M. methode (Eigen 
Initiatief Model).

Oude Terborgseweg 204 7004 KA Doetinchem

‘’Werken  
bij De Cirkel  
doet me goed’’
 
Ik werk bij trainingscentrum De Cirkel in
Doetinchem. ‘
‘Ik doe graag verschillend werk,
maar het is belangrijk dat ik duidelijkheid en 
structuur krijg anders ga ik alle kanten op.
Door mijn werk bij De Cirkel ben ik veel 
zelfstandiger en stabieler geworden.’’
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Oude Terborgseweg 204 7004 KA Doetinchem
088 - 575 1080
decirkel@zozijn.nl
www.zozijn.nl/decirkel

De Cirkel



Visie
De Cirkel ondersteunt de mensen vanuit hun zorg en 
ondersteuningsvraag. Wij bieden een gestructureerd dagprogramma 
om de omgeving overzichtelijk te kunnen houden. Ook mensen 
met psychische problematiek zijn bij ons van harte welkom. 
Onze benaderingswijze is gericht op het individu met oog voor 
groepsprocessen. Wij vinden het belangrijk dat de mensen zoveel 
mogelijk de regie over hun eigen leven hebben, wij ondersteunen de 
mensen waar nodig bij het maken van keuzes.

Werkzaamheden
Passend bij de zorg- en ondersteuningsvraag van jou bieden wij
de volgende werkzaamheden aan.

• Arbeidsmatige werkzaamheden
 Voor diverse klanten verrichten wij montage- en inpakwerk, verzorgen wij
 mailing en maken wij achterhoekse vliegengordijnen.
• Facilitaire werkzaamheden
 Het serviceteam verricht binnen De Cirkel allerlei facilitaire taken,
 zoals schoonmaakwerkzaamheden, thee zetten en boodschappen doen.
• Werkzaamheden in de wijk
 In het kader van de participatie voeren we allerlei werkzaamheden  
 uit in het wijkgebouw ‘De Zonneboom’, hier ondersteunen wij
 Humankind en het wijkcentrum met allerlei taken.
 Tevens halen wij in de wijk glas op en brengen de wijkfolder rond en in         
   samenwerking met de Buha, ruimen wij zwerfaval op in de wijk.

Klanten
We voeren diverse werkzaamheden uit voor bedrijven en particulieren, 
daarnaast zijn we steeds op zoek naar nieuwe uitdagingen.
Graag bespreken wij met onze klanten de mogelijkheden. Heeft u interesse, 
neemt dan gerust contact met ons op.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 8.45 tot 16.00
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Ulftsestraat 30 
7075 DD Etten

 
Na het sollicitatiegesprek 
kreeg ik mijn contract.
 
Ik ben Michiel en werk bij pallethoutdecoratie 
A3V in Sinderen. Ik werk daar 2 dagen per 
week en ga hiernaar toe op de fiets.  Na 
een solliciatiegesprek heb ik mijn contract 
ondertekent en kon ik aan het werk. Ik werk 
zelfstandig aan o.a.: Slopen van de pallets, 
hout sorteren en opbergen, figuurzagen, verven 
en markten bezoeken om spullen verkopen. Mijn 
jobcoach komt op bezoek en bespreken we wat 
er goed gaat en de dingen die ik moeilijk vind. Ik 
vind het begeleid werken bij een regulier bedrijf 
erg leuk. Ook vind ik het erg leuk dat ik voor mijn 
zomervakantie na werktijd een vakantie BBQ heb.
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Ulftsestraat 30  7075 DD Etten
LTC@zozijn.nl
www.zozijn.nl/coach-achterhoek

Jobcoachteam Achterhoek
(voorheen Loopbaan en trainingscentrum !)

Jobcoachteam Achterhoek
Het (loopbaan- en trainingscentrum) Jobcoachteam Achterhoek is speciaal voor deelnemers die 
op zoek zijn naar een (andere) dagactiviteit of een bedrijf. 
Op dit moment begeleiden de jobcoaches ongeveer 70 deelnemers bij een bedrijf of instelling.
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Match en Begeleiding
Samen met jou onderzoekt de jobcoach de
mogelijkheden:
•   Welke competenties, vaardigheden en andere kwaliteiten heb jij?
•   Welk soort bedrijf of instelling past bij jou?
•   Wat is het aanbod van een bedrijf of instelling?
•   Welke competenties en vaardigheden vraagt het bedrijf of instelling te
  vinden?
Als zowel het bedrijf als jij zich er goed bij voelt is er dus een goede match.
Een juiste match is de sleutel voor succes!

Ondersteuning op werkplek door jobcoach
De jobcoach geeft ondersteuning bij het maken van contact
met het bedrijf of instelling. 
De jobcoach zorgt dan voor een goede overdracht voor de begeleiding.
Ze instrueert het bedrijf over de wijze van begeleiding.
Of het nou gaat over schoonmaken, vakken vullen, omgaan met collega’s
of iets heel anders. Zij schrijven een ondersteuningsplan met daarin de 
ondersteuningsvragen van jou.

De jobcoach blijft jou en het bedrijf ondersteunen, met regelmaat wordt de 
samenwerking geëvalueerd en wordt de ondersteuningsvraag daar waar 
nodig bijgesteld.

Er is een mogelijkheid voor extra ondersteuning door de Zozijn School, zij 
trainen jou “on the job” en geven handvatten aan het bedrijf om de juiste 
ondersteuning aan jou te geven.

Afspraken
Als je bij een bedrijf gaat werken, moeten er allerlei afspraken gemaakt 
worden, bijvoorbeeld over wanneer er gewerkt wordt, de evt vergoeding, 
aanpassingen van de werkplek en nog veel meer.

Contact
Ben je geïnteresseerd neem dan contact op met een van onze jobcoaches:
Monika de Fauw: 06 - 543 986 52
Esther Teunissen: 06 - 105 003 32
Agnes Seesink   06 - 546 503 52



Lange Brug 5 
7101 MZ Winterswijk

Zelfstandig 
werken!
 
Martine werkt o.a. op De Helmhorst in de 
keukengroep.  “Ik maak de kar van de groep 
Beleven klaar. Door op de Ipad te kijken weet ik 
precies wat er op de kar moet staan. 
‘Mijn Eigen Plan’ is het programma waar Martine 
mee werkt op de Ipad. Ze ziet hierdoor haar 
dagstructuur, de activiteiten en hoe ze deze moet 
uitvoeren. Hierdoor kan ze zelfstandiger werken 
en krijgt ze zelfvertrouwen, Martine vindt het ook 
fijn om papier te versnipperen. Stapels papier 
werkt ze, met een muziekje aan, zo weg. “Als er 
tijd over is ga ik kleuren, vooral mandala’s vind 
ik leuk.” “Ik vind het fijn om hier verschillende 
dingen te doen, maar ook om veel te lachen”. 
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Lange Brug 5 7101 MZ Winterswijk
088 - 575 1420
helmhorst@zozijn.nl
ww.zozijn.nl/helmhorst

De Helmhorst

De Helmhorst
Werk- en Dagactiviteiten De Helmhorst is gevestigd nabij het gezellige centrum van Winterswijk. Er zijn 3 
groepen waar je kunt werken, afhankelijk van interesses en niveau: de Werkplaats, de Soos en de Beleeftuin.

De Werkplaats 
Wanneer je werkzaam bent binnen de Werkplaats vind je het leuk om aan te sluiten bij verschillende activiteiten 
en ben je niet bang om je handen uit de mouwen te steken. Daarnaast kun je (onder begeleiding) zelfstandig 
werken. Er zijn veel werkzaamheden waaruit je kunt kiezen. Zo kun je bijvoorbeeld buiten aan het werk met 
onze geiten en konijnen. Vind je het leuker om in de keuken te werken? Dan ben je van harte welkom om 
mee te helpen met de kantinedienst of om iets lekkers klaar te maken voor de lunch. Er wordt namelijk veel 
gebakken en/of gekookt. Wanneer je affiniteit hebt met het doen van de was biedt de Werkplaats ook veel 
mogelijkheden. Eens per week wordt de was opgehaald bij Skopein/ the Gallery. De was 
wordt door jou gewassen, gedroogd en gestreken om vervolgens weer netjes af te leveren. 
Ook kun je ervoor kiezen om 1 of 2 dagen te werken bij FC Winterswijk (zie “Waskracht” bij 
FC Winterswijk.) De Helmhorst beschikt ook over een ‘creatieve ruimte’. Dus heb je altijd al 
de Picasso in jezelf naar boven willen halen? Dan ben je hier op het juiste adres! Er wordt veel 
aandacht besteed aan het zelfstandig werken. Wanneer je dit nog lastig vindt, beschikt de 
Helmhorst over hulpmiddelen om je daarbij te helpen. Alle werkzaamheden zijn weggezet in 
een instructiemap, maar je kunt er ook voor kiezen om te werken met ‘Mijn Eigen Plan’. Je kunt 
dan gebruik maken van een tablet waarop jouw dagprogramma stap voor stap is uitgewerkt. 

“



Deze kan te allen tijde aangepast worden aan jouw wensen.
Cliënten van deze groep hebben behoefte aan afwisselende activiteiten.
Er wordt zowel individueel als in groepsverband gewerkt. Door met een 
vast dagprogramma te werken voelen de cliënten zich vertrouwd
met de activiteit. De activiteiten zijn variabel zoals: puzzelen, papier versnipperen, licht industriële 
inpakwerkzaamheden, glas wegbrengen en papier ophalen, schoonmaakwerk, 
koken / bakken en creatieve activiteiten   

De Beleeftuin
Wanneer je een ernstig meervoudige beperking hebt is de Beleeftuin de plek waar je moet 
zijn. 
Je hebt dan bijzondere zorg nodig en deze kan je hier volop gegeven worden. 
Er worden diverse activiteiten aangeboden, zowel individueel als in groepsverband. 
Voorbeelden zijn: wandelen, voorlezen, snoezelen, boodschappen doen, zwemmen en 
muziekactiviteiten. Er wordt gewerkt met een duidelijke dagstructuur. 
Zoals de naam al doet vermoeden beschikt de Beleeftuin over een tuin waarin je heerlijk 
kunt genieten van de buitenlucht en de omgeving.

De Soos
Ben je al wat ouder, maar heb je nog genoeg energie voor leuke activiteiten? Dan is 
de Soos echt wat voor jou. Het accent in de begeleiding ligt zowel op het behoud van 
vaardigheden als op het begeleiden en accepteren van achteruitgang. Activiteiten die 
gedaan worden zijn: geheugenspelletjes, koken, knutselen, voorlezen, samen bewegen en 
muziekactiviteiten. Dit alles afhankelijk van het tempo en behoefte van jou en de groep. Na 
de gezamenlijke lunch is er gelegenheid om te rusten, zodat je daarna weer fit bent voor de 
middagactiviteit.

“Waskracht” bij FC Winterswijk 
De Helmhorst heeft een samenwerking met voetbalvereniging FC Winterswijk. Iedere 
maandag en woensdag ga je met een groepje cliënten wassen en schoonmaken bij FC 
Winterswijk, genaamd “Waskracht”. Je gaat de voetbalkleding van de teams wassen en 
daarnaast voer je verschillende schoonmaakwerkzaamheden uit binnen het gebouw. 
Je kunt ervoor kiezen om het hele wasproces van wassen, drogen en vouwen uit te voeren. 
Wanneer je dit nog lastig vindt kun je het ook beperken tot een deelhandeling en breid je dit langzaam uit. Er 
zijn hulpmiddelen aanwezig om je hierbij te helpen zoals vouwplanken en picto’s. Ook hier kun je gebruik maken 
van ‘Mijn Eigen Plan’. 

Algemene activiteiten
Naast de activiteiten per groep, streeft de Helmhorst er ook naar om gezamenlijke, groepsdoorbrekende 
activiteiten aan te bieden. Zo krijg je nog meer de kans om te kiezen voor activiteiten die aansluiten bij jouw 
interesses en zorgvraag. Voorbeelden van activiteiten zijn: afval prikken, boodschappen doen, lege flessen 
ophalen, dansen, muziek, creatief en sporten. Ook kun je ervoor kiezen om een dagdeel te komen werken bij 
Skopein/ Gallery. Hier maak je schoon en help je bij alle voorhanden taken. 

Dierenweide
Op de Helmhorst is een dierenweide aanwezig. Deze bestaat uit 2 geiten en 3 konijnen. Onder begeleiding kun 
je een bijdrage leveren aan de verzorging van de dieren en het schoonmaken van de hokken en de wei. 

Vrijwilligers
Naast de professionele ondersteuning maakt de Helmhorst graag gebruik van vrijwilligers.
Door hun inzet zijn er extra activiteiten mogelijk zoals bijvoorbeeld: wandelen/fietsen, 
Spelletjesmiddagen/ sfeeractiviteiten, muziek maken, individueel sporten en zwemmen.

Openingstijden
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Lange Brug 5 
7101 MZ Winterswijk

Gezellig werken!
 
Guido werkt op dagcentrum de Helmhorst. 
Iedere maandag en woensdag ga ik naar
FC Winterswijk. Ik verzorg met 6 cliënten de was 
voor voetbalteams. Er is iemand die was sorteert, 
de was in de machine doet en aanzet. Vervolgens 
gaat alle was in de droger of hangen we het 
buiten in het zonnetje. Vervolgens gaat de 
was naar de vouwgroep die de kledingstukken 
vouwen met speciale vouwplanken. Tot slot 
gaat de was terug in de voetbaltas, klaar voor 
gebruik. Het is erg gezellig bij FC Winterswijk. 
Naast hard werken is er tijd voor een praatje en 
wordt er veel gelachen. Dit alles maakt dat ik het 
heel erg naar mijn zin heb! 
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FC Winterswijk

FC Winterswijk 
FC Winterswijk is een maatschappelijk betrokken voetbalvereniging waar 
Zozijn mee samenwerkt. Het doel van deze samenwerking is om jou meer 
te laten integreren binnen de samenleving. Je komt in verbinding met 
vrijwilligers en medewerkers van FC Winterswijk. 
Tijdens de werkzaamheden wordt je zelfredzaamheid gestimuleerd
en wordt er ondersteuning geboden waar nodig.

Vind je het belangrijk om deel uit te maken van de maatschappij? Heb jij 
affiniteit met het doen van de was voor de verschillende voetbalteams, 
schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren, of je handen uit de mouwen te 
steken op het voetbalveld? 
Dan is FC Winterswijk de plek waar je moet zijn. Hier kunnen we je een tal 
van activiteiten aanbieden, passend bij jouw interesses en niveau. 
Klinkt dit je als muziek in de oren? Lees dan snel verder voor verdere 
uitleg over de diverse activiteiten.

Jaspersweg 5 7103 AV Winterswijk
www.zozijn.nl/fcwinterswijk
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Werkzaamheden
Wanneer je kiest voor FC Winterswijk, krijg je een dagprogramma op maat. Een handig hulpmiddel daarbij 
is MijnEigenPlan. Dit is een handige app waarmee we, uiteraard samen met jou, een dagprogramma 
kunnen maken. Ook kun je hierop hulpjes instellen voor het uitvoeren van taken op een dagprogramma. 
Zo leer je om steeds meer zelfstandig te werken. Op het sportpark zijn verschillende werkzaamheden uit 
te voeren, waarbij je in contact kunt komen met anderen en een plaats kunt vinden waar je gewaardeerd 
wordt. Het kan zijn dat je graag bepaalde vaardigheden wilt leren waar je nog niet over beschikt. 
In dat geval kan de trainer van de Zozijnschool je daarbij helpen. 
Zij kunnen je trainen om de benodigde vaardigheden onder de knie te krijgen. Momenteel zijn dit de 
activiteiten die worden gedaan bij FC Winterswijk:

Werkzaamheden die momenteel worden gedaan
• Terrein schoonhouden: papier prikken, prullenbakken legen, vegen).
• Administratie: lijsten/ overzichten maken (bijv. weekoverzicht maken van alle 
voorkomende taken).
• Kantinedienst: voor de groep waarin je werkzaam bent (koffie/thee zetten,     
  afwassen etc.).
• Veldwerkzaamheden: velden uitzetten, hoekvlaggen plaatsen, goaltjes/pionnen  
  klaarzetten, etc.
• Ballenhokken: controleren op inhoud, zachte ballen oppompen, hok schoonmaken.
• Drinkbekers: klaarzetten van bekertjes en ranjahouders schoonmaken.
• Sporten/bewegen: samen sporten met een ondersteuner, vrijwilliger of studenten 
  van het Graafschap College.
• MijnEigenPlan: met behulp van de IPad.
• Verjaardagskaartjes maken: deze kunnen gemaakt worden voor de jeugd teams.
• Wc rollen en handdoekjes aanvullen.
• Schoonmaakwerkzaamheden: ruimtes in het gebouw, bidons, bidonrekken en
   reclameborden.
• Voetbalkleding: wassen, drogen en vouwen

In de toekomst worden de taken nog uitgebreid. Te denken valt aan de volgende 
taken:
• Werken in de wijk: flyeren voor FC Winterswijk, flessen ophalen.
• Samenwerken met doelgroepen: bijv. de ouderengroep die komt sporten en 
  een activiteit wil organiseren. Daarbij helpen met verzorgen van koffie/thee of  
  deelnemen aan de activiteit.
• Kantine schoonmaken en opruimen: samen met een team op vrijdagochtend.
• Arbeidsmatige werkzaamheden: voor FC Winterswijk, sponsoren en bedrijven. 
  Bijvoorbeeld enveloppen vouwen, stickerwerk en inpakwerkzaamheden.
• Ophalen en wegbrengen van werkzaamheden van en naar sponsoren en bedrijven.

Openingstijden
maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van 09:00 tot 15:45 uur. 



Hanekampweg 33 
7104 AW Winterswijk

“Werken op CAC 
Hilgelo vind ik 
leuk!”
 
Ik werk op C.A.C. Hilgelo in Winterswijk.
“Ik vind het leuk om verschillende 
werkzaamheden te mogen doen. Ik werk met veel 
plezier in de kaarsenmakerij, waar ik met mijn 
collega’s veel verschillende kaarsen maak.
Ook vind ik het leuk om in de kunstgroep te 
werken aan verschillende kunstwerken, zoals 
houten vogels en schilderingen op doek. 
Gelukkig kan ik ook af en toe mee helpen in de 
tuin of moestuin bij ons op het terrein. Laatst ben 
ik nog mee geweest met brandhout verkopen, 
echt leuk allemaal!’’
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Hanekampweg 33 7104 AW Meddo / Winterswijk
088 - 575 1220
hilgelo@zozijn.nl
www.zozijn.nl/hilgelo

C.A.C. Hilgelo

C.A.C Hilgelo
Bij Creatief Ambachtelijk Centrum (C.A.C.) Hilgelo maak je creatieve of ambachtelijke 
producten. Ook het onderhoud van bossen of tuinen behoort tot de mogelijkheden. 
Buiten werk je in de Buitenwerkgroep. Binnen werk je in het Creatief Atelier of in de 
Kaarsenmakerij. Samen met jou kijken we naar wat je leuk vindt, wat je al kunt en 
helpen we jouw vaardigheden verder te ontwikkelen.

Kaarsenmakerij
Hier maak je de kaarsen op een ambachtelijke manier.  We doen dus zoveel mogelijk 
zelf. De lonten hang je in mallen. Deze mallen giet je vol met was om daar later de 
kaarsen uit te halen. Ook maak je tuinfakkels en verpak je kaarsen als mooi cadeau. 
Het werk doe je hier in je eigen tempo. Samen met de begeleiders lever je de 
producten aan winkels, restaurants en particulieren. Jaarlijks zijn er meerdere bijzondere 
activiteiten, zoals jaarmarkten, waar we onze producten verkopen.
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Buitenwerkgroep
Je werkt op ons eigen terrein, maar ook veel in het buitengebied van Winterswijk. Daar wordt 
samengewerkt met Natuurmonumenten, de gemeente Winterswijk en Leisureland (Hilgelomeer).  
Taken die je kunt doen zijn:
• Bomen zagen, hout kloven, haardhout maken en hout verpakken en verkopen
• Bossen uitdunnen
• Heidevelden en wandelpaden onderhouden
• Zwerfvuil opruimen
Als het voorjaar is, beginnen we met een moestuin. De groente wordt gezaaid in een koude kas en 
uitgezet in de volle grond. De oogst ervan gaat naar een verzorgingshuis of wordt verkocht. 

We werken samen met andere zorgaanbieders in Winterswijk. Gezamenlijk 
onderhouden we tuinen, werken we in bossen en plantsoenen. Ook bij De 
Dorpsakker werken we een paar dagdelen in de week in de moestuin.

Creatief Atelier 
Heb je interesse en plezier in kunst? Dan kun je werken in dit atelier. Hier kun jij 
jouw creativiteit uiten op papier, doek en hout. Je werkt met acrylverf en inkt, 
maakt houten wandpanelen, creëert beelden van papier-maché, schilderijen of 
andere producten, passend bij het seizoen. Ook kan het zijn dat je een product 
maakt op bestelling. De producten worden verkocht bij ons op de locatie maar ook 
bij UniekKado in Terborg en Doetinchem. We staan daarnaast ook op jaarmarkten.  

“Mijn eigen plan’’ 
Wil jij graag structuur in jouw dagprogramma en bij het uitvoeren van de 
activiteiten? Dan kan ‘‘Mijn eigen plan’’ jou wellicht helpen. Dit is een app op 
de Ipad waar je zelfstandig mee aan het werk leert gaan. Dit zorgt voor meer 
eigen regie en minder afhankelijkheid van begeleiders. Zo kun jij bijvoorbeeld de 
competenties en vaardigheden op het gebied van schoonmaakwerkzaamheden of 
werken in ons winkeltje uitbreiden.

Kom gerust eens langs
Wij laten graag zien wat wij dagelijks doen en wat wij te bieden hebben. Je bent 
van harte welkom op alle werkdagen van 9.30 tot 12.00 en van 12.30 tot 15.30 uur.

Vrijwilligers
We zijn heel blij dat we bij onze werkzaamheden kunnen we rekenen op hulp 
van vrijwilligers. Hierbij kun je denken aan het werken in bossen, vervoer, en 
ondersteunen bij het maken van kaarsen en kunstwerken.

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur



Plataanlaan 30 
7101 TB Winterswijk

Ik doe werk dat  
ik leuk vind.
 
Ik ben Jeroen. Ik werk bij het D.I.A. van Zozijn 
Winterswijk. Ik doe werk dat ik leuk vind.
Ik doe allerlei verschillend werk zoals zijlaszakken 
stickeren, schroeven van 11 in een zakje en 
schroeven van drie in een zakje. 
Bij het D.I.A. zeggen ze tegen mij ik dat ik de 
stickerkoning ben van de zijlaszakken. 
Ik ben trots op mezelf en mijn werk. 
Lijkt het jou ook leuk om bij het D.I.A. te werken 
kom dan eens een keer.
Ik zal je dan alles laten zien.
Groetjes Jeroen.
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Plataanlaan 30 7101 TB Winterswijk
088 - 575 1520
dia@zozijn.nl
www.zozijn.nl/dia

D.I.A.

D.I.A.
Het D.I.A. is gevestigd in een karakteristiek gebouw aan de rand van het 
centrum in Winterswijk. De inrichting van het gebouw is aangepast voor de 
werk- en dagactiviteiten.

Als jij een verstandelijke en/of lichamelijke beperking of een
niet-aangeboren hersenletsel (NAH) hebt, biedt het D.I.A. jou de 
mogelijkheid om werkzaamheden in een veilige omgeving uit te voeren en 
te trainen. Ook bieden we jou een stageplek
als scholier van ‘Het Bariet’.

Het D.I.A. kan voor jou een leerplek zijn om door te stromen naar een 
werkplek bij een bedrijf of vereniging. Ook zijn er mogelijkheden voor 
job-coaching bij reguliere bedrijven.
Ontwikkeling, veiligheid en een gezellige sfeer zijn voor ons belangrijk.
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De werkplaats
Het Dagcentrum Industriële Activiteiten, (D.I.A.) is een arbeidsmatige
werkplek waar je diverse werkzaamheden kunt uitvoeren.
Je wordt getraind op het uitvoeren van arbeidsmatige werkzaamheden met als doel: Het vergroten van 
jouw zelfredzaamheid, het zelfvertrouwen en de eigenwaarde.
Hierdoor groei je niet alleen in het werk, maar word je zelfstandiger, krijg je meer zelfvertrouwen en dit 
komt weer van pas in je dagelijks leven.

Voorbeelden van werkzaamheden zijn:
• Producten afwegen en tellen
• Producten inpakken, ompakken, sealen en controleren
• Stickerwerkzaamheden
• Huishoudelijk taken zoals het verzorgen van de koffie en thee tijdens de  
    pauzes en nadien het weer opruimen en netjes maken van de kantine voor     
   de volgende pauze
• Leren van beginnende administratieve taken zoals: Documenten               
    aanpassen op de computer, telefoon aannemen en documenten 
   en/of foto’s digitaliseren.

Daarnaast werken wij samen met andere bedrijven/verenigingen waarbij je 
ook werkzaamheden op locatie uitvoert. Denk hierbij aan licht industrieel 
werk, zoals het in- en verpakken van producten. Dit kan in groepsverband maar ook individueel.

Vrijwilligers
Bij onze werkzaamheden kunnen wij altijd een paar extra handen gebruiken.
Onze mogelijkheden zijn divers: van ondersteunen bij het uitvoeren van
werkzaamheden, de klussendienst, tot chauffeur voor het halen en brengen 
van producten.



Nawoord
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Wat staat ons in 2023 allemaal te wachten….. 

Allereerst hebben we nieuwbouwplannen in Winterswijk. De 3 locaties in Winterswijk zijn verouderd 
en voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Het plan is om van 3 naar 1 locatie te gaan in een 
geheel nieuw gebouw. Door van 3 naar 1 locatie te gaan kunnen we de samenwerking
tussen de locaties optimaliseren en biedt dit een groter aanbod voor werkzaamheden en 
activiteiten, hierdoor kan er nog meer ingespeeld worden op de interesses en de behoefte van de 
cliënt. Door deze nieuwbouw kunnen we ook de faciliteiten aanpassen aan de eisen van deze tijd. 
Daarnaast willen wij voor onze participatie trajecten ook een ruimte behouden nabij het centrum. 

Het is een groot project wat de komende jaren veel aandacht en tijd vraag. Daarnaast ook een 
project welke we in samenspraak met de medezeggenschapsraad goed willen communiceren met 
al onze contacten (cliënten, verwanten, samenwerkingspartners) Zodra het mogelijk is in dit proces 
zullen ook cliënten hierin betrokken worden. Denk hierbij aan het helpen uitzoeken van kleuren voor 
muren en vloeren maar ook meedenken in de inrichting van de ruimtes.  

Doorontwikkelen Samen Doetinchem. Dit is een project welke door corona bijna 1,5 jaar niet 
heeft plaats gevonden. We hebben eind 2021 een doorstart gemaakt en hebben hiermee ook het 
project breder getrokken. Ontmoeten en verbinden is nog steeds ons doel maar we hebben onze 
werkzaamheden en activiteiten ook verder uitgebreid en zoeken hierbij ook de samenwerking met 
andere partijen.
Mede door de nieuwe werkzaamheden is het is een aantrekkelijke werkplek voor veel cliënten, het 
biedt mogelijkheden in samenwerking met verschillende mensen en voor doorontwikkeling van 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. 

Vanaf september 2022 zijn ook VSO-leerlingen van harte welkom om hier stage te komen lopen en 
ervaring op te komen doen op een fantastische werkplek. 

De uitleenservice van het Zorglab valt nu onder het beheer van De Repro. Hierdoor krijgt de Repro 
steeds meer functie
binnen het zorglab. Het zorglab is voor veel cliënten een aantrekkelijk onderdeel omdat er steeds 
nieuwe ontwikkelingen zijn wat nieuwe werkzaamheden met zich mee brengt. Saai?  
Dat kennen we hier niet! 

En wat staat ons nog meer te wachten in 2023?  

Dat weten we nu nog niet. Wel weten we dat we ieder jaar weer voor verrassende uitdagingen 
komen te staan. Uitdagingen die vernieuwend zijn maar ook uitdagingen die samenwerking en 
teamspirit vraagt om het te kunnen overwinnen. We zijn voortdurend in ontwikkeling met onze 
producten en diensten.
Op deze wijze zijn wij samen in staat om ook proactief in te spelen op de veranderingen in de zorg.



We zien elkaar

Wilko Kloppenburg 
Manager Werk en Dagactiviteiten Achterhoek 
Oude Terborgseweg 202 
7004 KA Doetinchem 
Tel: 088 - 575 1000 
Mobiel: 06 - 206 322 79 
Mail: w.kloppenburg@zozijn.nl

Deze brochure is ontworpen en opgemaakt door:
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