
Het Werkatelier brengt zorg, werk en onderwijs bij elkaar. 
We zijn een werkplaats waar professionals en mensen 
die moeilijk aan werk kunnen komen zij aan zij werken. 
We begeleiden mensen uit de gemeenten Tubbergen en 
Dinkelland thuis, op het werk en op school. Enkele van onze 
activiteiten.

Re-integratie
Wij ondersteunen mensen die graag aan het werk willen, 
maar zelf moeilijk een baan kunnen vinden. Om een geschikte 
werkomgeving te vinden, onderzoeken we samen met onze 
cliënten de beste aanpak. We kijken naar de beperkingen, naar 
de mogelijkheden en ondersteunen in een nieuw pad naar werk. 
Vaak start dat met een werkervaringsplek om weer ritme op te 
bouwen. Daarna werken we naar meer blijvende oplossingen. 
Uiteindelijk gaan we voor een duurzame plaatsing op de 
arbeidsmarkt. Korte lijnen en snelle acties staan hierbij voorop.

Het Werkatelier,
waar werken toch lukt

Onze Begeleiding 
•  Re-integratie

•  Taalwerkstage

•  Sporten werkt

•  Stageplaats

•  Vroegtijdig schoolverlaters

•  Arbeidsmatige dagbesteding

•  Ambulante thuisbegeleiding

•  Sollicitatie begeleiding

Onze afdelingen
•  Naaiatelier

•  In- en ompak

•  Groen

•  Meubels opknappen

•  Schoonmaak

•  Was- en strijk

•  Logistiek



Arbeidsmatige dagbesteding
De focus van het werkatelier ligt op persoon-
lijke ontwikkeling, regelmaat en gestructureerde 
werkzaamheden. Veel van onze cliënten voor 
arbeidsmatige dagbesteding stromen binnen 
via de WMO of maatschappelijk werk. We starten 
altijd met een verkenning van de mogelijkheden, 
waarna de werkzaamheden beginnen onder 
klantvolgende begeleiding. Onze cliënten werken 
met veel plezier, individuele begeleiding en zoveel 
mogelijk zelfredzaamheid. We dagen iedereen uit 
om naar eigen niveau en kunnen het beste uit 
zichzelf te halen.

Ambulante zorg
Voor de 14 Twentse gemeenten ondersteunen we 
cliënten aan huis bij het wonen, het leven of voor 
zichzelf zorgen. Wij werken volgens de richtlijn “1 
gezin, 1 plan, 1 regisseur”. We helpen bijvoorbeeld 
met zelfstandig wonen, omgaan met geld, bood-
schappen doen, je redden in het verkeer, het 
vinden van nieuwe hobbies of het maken van 
vrienden. Uiteindelijk is het de bedoeling dat onze 
cliënten weer een zelfstandig leven opbouwen. 
Ambulante thuisbegeleiding is intensieve begelei-
ding, zelfstimulering en altijd maatwerk.

Bij Het Werkatelier hoeft niemand langs de zijlijn te staan. Met onze begeleiders en professionals 
werkt iedereen aan zijn eigen plekje in de maatschappij. Wij willen samen de wereld een beetje 
mooier maken. En we beginnen vast in Hezingen.
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