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Arbeidsmatige dagbesteding 
In Norschoten wonen jonge mensen met een lichamelijke beperking. 

Zij willen graag betrokken blijven bij de maatschappij en het 

arbeidsproces. Dit doen zij door werkzaamheden uit te voeren die 

aansluiten bij hun mogelijkheden en hun tempo. Zo worden hun 

vaardigheden ingezet en kunnen nieuwe talenten worden ontdekt. 

 

“Ik heb nieuwe talenten ontdekt bij mezelf” 

 

Werkwijze 
In Norschoten vormt deze groep mensen de arbeidsmatige 

dagbesteding. In de groepen ‘Pen & Papier’ en ‘De Werkplaats’ werken 

cliënten een aantal dagdelen per week aan diverse opdrachten voor 

interne en externe opdrachtgevers.  

 

Producten op maat 
Deelnemers aan de arbeidsmatige 

dagbesteding maken onder andere  

producten en geschenken zoals: zijden sjaals en kussens, houten 

naamborden, krijtborden, hangers. Deze producten zijn te koop 

binnen zorgorganisatie Norschoten. 

 

Werk uitbesteden 
U kunt uw werk uitbesteden aan de arbeidsmatige dagbesteding. 

Onder begeleiding van een welzijnsbegeleider wordt uw product door 

onze cliënten afgewerkt. Levering vindt plaats binnen de afgesproken 

termijn. 

 

Enkele voorbeelden van wat wij voor u kunnen betekenen: 

 klaarmaken van mailingen: brieven/flyers vouwen en in 

enveloppen doen, etiketteren, franco stempelen 



 
 

 inpakwerkzaamheden, zoals 

bijvoorbeeld kaarten, noten, 

paaseieren, snoep 

 bestekzakjes vullen 

 oogsten, sorteren en inpakken 

van eieren, groenten en fruit 

 inbinden en lamineren 

 schuren en lakken van 

handzame objecten, 

houtbrandschilderen 

 montagewerkzaamheden. 

 

Bij uw bedrijf 
Een aantal cliënten kan naar uw bedrijf toekomen om bij u 

werkzaamheden te verrichten. Een welzijnsbegeleider van Norschoten 

komt dan ook mee. Zo waarborgen we de kwaliteit van uw product en 

het welzijn van de cliënten. 

 

“het geeft mij elke week weer een doel en voldoening” 

 

Business en welzijn hand in hand 
Heeft u belangstelling in een kostenbesparende oplossing? Wilt u uw 

maatschappelijke betrokkenheid tonen?  

Dan kunnen wij mogelijk iets voor u betekenen.  

 

In overleg met u bekijken we de mogelijkheden die wij kunnen bieden. 

We spreken samen af wanneer we starten met de opdracht en 

wanneer het product afgeleverd wordt. 

 

Voor meer informatie of een afspraak kunt u contact opnemen met de 

welzijnswinkel. 

 



 
 

Een zinvolle dagbesteding draagt 

bij aan een hogere kwaliteit van 

leven. Cliënten die regelmatig 

activiteiten kunnen doen die 

aansluiten bij hun interesses en 

leefstijl voelen zich beter en 

hebben vaak minder medicatie 

nodig. 

 

In de Welzijnswinkel zijn 

welzijnsbegeleiders, recreatief begeleiders en vrijwilligers actief die 

zorgen voor welzijn en dagbesteding die past bij de individuele wensen 

en behoeften van de cliënten van Norschoten. 

 

Meer informatie over de Welzijnswinkel en de arbeidsmatige 

dagbesteding vindt u op de website www.norschoten.nl  

 

Contactgegevens 
Welzijnswinkel 

Telefoon: 0342-40 40 00 

Email: welzijnswinkel@norschoten.nl  

De arbeidsmatige dagbesteding is een onderdeel van de 

Welzijnswinkel in Norschoten. 
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