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Werk en dagbesteding

Een passende daginvulling kan verschillende vormen hebben en zowel 
betaald als onbetaald zijn. Er zijn verschillende mogelijkheden: 

• Coaching op de werkplek voor het behoud van werk. 
•  Coaching op een onbetaalde werkplek zoals vrijwilligerswerk, 
 stage of werkervaringsplek. 
•  Coaching naar een passende daginvulling zoals een hobby, 
 een activiteit in het verenigingsleven of naar een activiteitencentrum, 
 zorgboerderij of kunstatelier. 
• Dagbesteding in één van de twee activiteitencentra van Zozijn - Op Pad
  (in Doetinchem en Doesburg) voor onder meer creatieve activiteiten, 
 schilderen, bewegen op muziek (Ronnie Gardiner Methode, RGM), 
 werken met zorgtechnologie in samenwerking met het Zozijn Zorglab 
 en scholing vanuit de Zozijnschool. 

Foto voorzijde: Gerard Kranenkamp is werkzaam bij een leverancier van keukenapparatuur 

Mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH) kunnen vaak 
niet meer werken zoals zij dat eerder konden. Toch willen mensen met 
NAH graag iets doen. Op Pad kan daarbij helpen door samen met u 
te kijken naar wat passend is.

Zozi jn - Op Pad
v o o r  m e n s e n  m e t  e e n 
n i e t - a a n g e b o r e n  h e r s e n l e t s e l

‘Ik wil laten zien dat ik dingen wel kan’

Dennis Braam liep op zijn 25e hersenletsel op door een ongeval. 

“Vaak wordt de nadruk gelegd op wat niet kan. Ik bewijs graag het 

tegendeel. Om te kijken wat mijn belastbaarheid is en om weer in het 

werkritme te komen, doe ik nu onbetaald werk bij een groothandel 

voor auto-onderdelen. Hier doe ik ervaring op en kijk ik samen met 

mijn jobcoach hoe ik van hieruit verdere stappen kan nemen.” 
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‘We koken op dinsdag afwisselend met een 
groepje. Het gaat ons om de gezelligheid. 
En om lekker, goed en vooral samen te eten.’
Dorothea Albert en Marga Jongman 

‘Voor cliënten is het soms lastig om voor zichzelf een goede maaltijd te maken. 

Hier doen we dat als een gezamenlijke activiteit, wat leerzaam en gezellig is.’

Rita Langeweg, begeleider bij Zozijn - Op Pad 

Als Zozijn - Op Pad werken wij vanuit de visie dat mensen gelijkwaardig 
zijn en moeten kunnen deelnemen aan de samenleving. Daar hoort ook 
het hebben van werk bij, in welke vorm dan ook. Daarin willen wij mensen 
met een niet-aangeboren hersenletsel professioneel ondersteunen. 
Uw vraag als cliënt staat daarbij centraal. Dit doen we door met u in 
gesprek te gaan over uw individuele wensen, behoeften en ontwikkelings-
mogelijkheden. Vervolgens gaan we actief met u of voor u op zoek naar 
mogelijkheden en oplossingen. Die kunnen binnen Zozijn - Op Pad zijn 
of daarbuiten. 
Wanneer u start bij ons gaan we hierover in gesprek. Ook daarna blijven 
we dat met u doen. Wellicht veranderen in de loop van de tijd uw wensen 
en mogelijkheden. Als Zozijn - Op Pad bewegen we daarin mee. 
Zozijn- Op Pad heeft een team jobcoaches en twee dagactiviteitencentra. 
Onze organisatie levert vraaggerichte ondersteuning naar passend werk 
voor mensen met NAH. De medewerkers van Zozijn - Op Pad zijn allen 
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met NAH. 

Uw vraag als cliënt staat centraal 

Zozi jn - Op Pad
v o o r  m e n s e n  m e t  e e n 
n i e t - a a n g e b o r e n  h e r s e n l e t s e l



Een passende daginvulling 
voor iedereen 

Om passend werk mogelijk te maken werkt Zozijn - Op Pad samen met 
onder meer de Zozijnschool, het Zozijn Zorglab, vrijwilligers, mantel-
zorgers en maatschappelijke organisaties en bedrijven. 
In de beide activiteitencentra van Zozijn - Op Pad (Doetinchem en Does-
burg) worden schilderlessen gegeven onder leiding van een professioneel 
kunstenaar die ruime ervaring heeft in het werken met mensen met NAH. 
Het bewegen op muziek (Ronnie Gardiner Methode, RGM) is een oefen-
methode voor de hersenen. Dit wordt gegeven door practitioners die 
hiervoor zijn opgeleid en gecertificeerd. 
De Zozijnschool geeft scholing op het gebied van onder meer budget-
teren, omgaan met de computer en koken. Zozijn - Op Pad werkt ook 
samen met het Zozijn Zorglab. Dit is bedoeld voor cliënten met interesse 
in techniek en computers. Zij kunnen hier nieuwe apps, gadgets en 
hulpmiddelen uitproberen. 
In het activiteitencentrum in Doesburg is ook een koffie-inloop en wordt 
er samen met cliënten een maaltijd bereid. 

‘Ik probeer graag dingen uit’ 

Plonie Heezen heeft van jongs af aan hersenletsel en sinds enige jaren 

daarbij de Ziekte van Parkinson. Voor dagbesteding gaat ze naar het 

activiteitencentrum van Zozijn - Op Pad in Doesburg. “Ik doe hier 

verschillende dingen, probeer graag dingen uit en vind het leuk om 

met mijn handen bezig te zijn. Bewegen op muziek (Ronnie Gardiner 

Methode, RGM) vind ik ook mooi om te doen. Ik heb hier plezier en 

ben samen met anderen.” 

6 7

www.zozijn.nl/nah



Praktische informatie

Wilt u meer weten over werk en dagbesteding 
via Zozijn - Op Pad of over de Ronnie Gardiner Methode (RGM), 
het Zozijn Zorglab, de Zozijnschool?  

Dit kan via:

T  (088) 575 30 00
E dagbestedingnah@zozijn.nl
I   www.zozijn.nl/nah

Of rechtstreeks via:

Activiteitencentrum Het Plein  
Burgemeester Keiserplein 41, 6982 BM Doesburg  
T (088) 575 18 87

Activiteitencentrum Holterweg  
Holterweg 75, 7001 EJ Doetinchem  
T (088) 575 17 28

Op Pad

Indicatie
Voor dagbesteding hebt u een Wmo- of Wlz-indicatie nodig. Een 
indicatie bepaalt hoeveel en wat voor soort zorg nodig is. Als u 
nog geen indicatie hebt, helpt Zozijn - Op Pad u graag op weg. 


