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Werk- en dagbesteding voor cliënten Hartekamp Groep 
‘Ik doe mee en wat ik doe, doet ertoe!’  
 

 
 

 

Werk en dagbesteding bij de Hartekamp Groep 
Bij de Hartekamp Groep kun je werken of dagbesteding 
doen. 
We kijken wat voor jou goed is. 
En ook wat voor jou goed voelt. 
Dat is voor iedereen anders. 
 

 

Niveaus 
Er zijn verschillende soorten dagbesteding en werk bij de 
Hartekamp Groep. 
Dat noemen we niveaus. 
Er zijn 5 verschillende niveaus. 
 

 

Jouw ontwikkeling 
Je kunt je in je werk of dagbesteding ontwikkelen. 
In jouw tempo. 
Je haalt zo het beste uit jezelf. 
Je mag daarbij fouten maken. 
Dat hoort bij leren. 
Misschien kan je naar een volgend niveau. 
 

 

Niveau 1: belevingsgerichte dagbesteding 
Hier doe je activiteiten op de woning of daar vlakbij. 
Bijvoorbeeld snoezelen, aaien van dieren of spelen met 
zand. 
Zo heb je ontspannen een goede dag.  
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 Niveau 2: belevingsgerichte en arbeidsmatige 
dagbesteding 
Hier doe je ook de activiteiten uit niveau 1. 
En je leert nieuwe dingen te proberen. 
Bijvoorbeeld helpen in het huishouden. 
Of eenvoudig werk samen met anderen. 
Als dat lukt heb je plezier en ben je trots op jezelf. 
We leggen alles duidelijk uit en helpen je. 
 

 

 

Niveau 3: arbeidsmatige dagbesteding 
Hier doe je werk dat je aankunt en bij je past. 
We bieden het werk in stappen aan. 
Niet alles hoeft tegelijk. 
Denk aan creatief werk zoals schilderen of beeldhouwen. 
Of inpakwerk. 
Samen met cliënten en begeleiders zorg je dat het werk 
af komt. 
 

 Niveau 4: Werken met begeleiding 
Op dit niveau werk je in een bedrijf. 
Je werkt samen met anderen. 
Bijvoorbeeld in de horeca, een buurthuis of school. 
Je krijgt begeleiding bij het werk dat je doet. 
 

 Niveau 5: (on)betaald werk met jobcoach 
Je krijgt hulp bij het vinden van een passende baan in een 
bedrijf. 
Dit doe je met een jobcoach. 
We kijken naar je talenten. 
Een jobcoach helpt bij inwerken en houdt ook daarna 
contact met je. 
En met het bedrijf waar je werkt. 
Je kunt werken als vrijwilliger of in een betaalde baan. 
Of starten als vrijwilliger en doorgroeien naar een 
betaalde baan. 
 

 
 
 


