
Samen werken aan een beter leven

Als het je (tijdelijk) niet goed lukt om mee te draaien in de maatschappij door jouw 
psychiatrische klachten, dan is het fijn om naar een plek te kunnen waar je op je eigen 
tempo werkzaamheden kunt doen en kunt deelnemen aan activiteiten. Ook kun je hier 
werken aan je persoonlijke herstel. Je ontmoet andere mensen waarbij je herkenning vindt, 
en er is begrip voor elkaar. Die plek is ons Werk Leer Centrum Nijverdal.

Werk Leer Centrum Nijverdal

Samen werken aan herstel

Informatie voor cliënten



Hoe word ik begeleid? 
Je krijgt een activiteitenplan met een programma, waar-
mee we jou stapsgewijs begeleiden om je leerdoelen en 
de hiervoor benodigde vaardigheden te behalen. Voorbeel-
den van vaardigheden zijn bijvoorbeeld: een dagstructuur 
krijgen, het werktempo verhogen, sociale contacten opdoen 
of verantwoordelijkheid nemen. Door dit activiteitenplan 
krijg je een vaste weekstructuur, zo weet je waar je aan 
toe bent. We evalueren geregeld jouw vooruitgang en 
hoe de werkzaamheden en/of activiteiten bevallen.

Hoe meld ik mij aan? 
Als je bij ons wordt aangemeld door jouw behandelaar, 
via een wmo-indicatie van de gemeente of door Welzijn 
op Recept via je huisarts, dan kun je kennis komem maken 
en krijg je een rondleiding. 
Daarna bekijk je samen met onze vakbegeleiders welke 
wensen en (leer)doelen je hebt op het gebied van werk 
en activiteiten, en welke vaardigheden je hiervoor nodig hebt.

Wat kan ik bij jullie doen?
Er zijn verschillende werkplekken waar je aan de slag kunt:

• Receptie en administratieve werkzaamheden
• Creatieve werkzaamheden
• Productiewerkzaamheden
• Koffie, thee en keukenwerkzaamheden
• Onderhoudswerkzaamheden in en om het gebouw

Daarnaast kun je aan de slag in of voor de wijk (bijvoorbeeld 
door het wijkgebouw schoon te maken), zo wen je langzaam 
weer aan het werken in de samenleving.

Werk Leer Centrum Nijverdal

‘Eerst dacht ik: 
“Moet ík daar naartoe?” Maar ik ben zo 
blij dat ik die stap toch genomen heb. 
Het beeld dat ik had bij “psychiatrie” 
en “dagactiviteitencentrum” is 
heel anders dan ik van te voren dacht.’

!

Nijverdal

Openingstijden
Wij zijn geopend op maandag t/m donderdag 
van 08.45 tot 16.15 uur en op vrijdag 
van 08.45 tot 12.00 uur.

Als je vragen hebt of meer wilt weten over de mogelijkheden, 
dan kun je altijd even bellen naar 0548-636280,
of je loopt even bij ons binnen.

Werk Leer Centrum Nijverdal
Rijssensestraat 127
7441 AB Nijverdal

0548 636 280

Samen werken aan herstel
Wij geloven dat samenwerken de beste weg naar herstel 
is! We hebben een groot netwerk van hulpverleners, die we 
betrekken als het bijvoorbeeld wat minder gaat of wanneer 
je toe bent aan een nieuwe uitdaging. Samen bekijken we 
je sterke punten en in welke punten je nog kunt groeien. 
Zo werken we samen aan herstel!
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