ARBEIDSMATIGE
DAGBESTEDING
Een overzicht van de mogelijkheden!

ARBEIDSMATIGE
DAGBESTEDING
Werk geeft voldoening, trots en zelfvertrouwen. Op zoek naar een zinvolle
arbeidsmatige dagbesteding1 midden in de maatschappij? Laat je verrassen door
onze mogelijkheden.
Gevarieerd aanbod
Met ons brede aanbod van werkplekken is er altijd wel iets wat bij je past! Of je nu binnen of
buiten wil werken, met mensen of dieren, in de productie of dienstverlening: jouw wensen staan
centraal.
De keuze
Misschien is voor jou na het zien van de mogelijkheden meteen al duidelijk waar jij aan de slag zou
willen. Maar uiteraard helpen we je ook graag bij deze keuze. Natuurlijk is het altijd mogelijk om
op een werkplek proef te draaien. Het is immers belangrijk dat het werk past bij je interesses en
capaciteiten.

Voor arbeidsmatige dagbesteding heb je een speciale indicatie nodig! Misschien heb je deze al? Zo
niet, dan kunnen we je ondersteunen om deze te krijgen!
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Begeleiding-op-maat
Natuurlijk kun je rekenen op een goede begeleiding. ‘Wat is voor jou nodig in de begeleiding?’,
is dan ook een belangrijke vraag die snel aan de orde zal komen. Iedereen heeft een persoonlijk
begeleider of jobcoach waar je terecht kunt en die zaken voor je regelt. Binnen arbeidsmatige
dagbesteding draait het niet alléén om werk. Samen met je begeleider kijk je ook hoe je thuis en in
je persoonlijke leven zaken zelfstandiger kunt aanpakken en kunt werken aan je zelfvertrouwen.
Dagdelen
In overleg met jou stemmen we samen af wanneer en hoe vaak je komt werken.
Kom je één dagdeel of kom je meerdere dagdelen? In de ochtend of in de middag? De keuze is aan
jou.
Meer informatie?
Wil je meer weten over onze werkplekken en werkwijze? Neem contact op met Diamant-groep
Adviescentrum via telefoon (013 46 41 982) of stuur een mail naar wegwijs@diamant-groep.nl. Op
onze website (www.diamant-groep.nl) tref je ook informatie aan.

Op de volgende pagina’s proberen we je een indruk te geven van de verschillende mogelijkheden
van arbeidsmatige dagbesteding die we bieden.

DIERENOPVANGCENTRUM
TILBURG E.O.
Hou je van dieren, van honden en katten? En lijkt het je leuk om mee te helpen in
het DierenOpvangCentrum (DOC-T)?

Het DOC-T zorgt voor de opvang van zwerfhonden en –katten en geeft ze de verzorging en aandacht die ze nodig hebben totdat ze een nieuwe eigenaar gevonden hebben.
Je kunt er van alles doen in de verzorging van de honden en/of katten: je geeft ze bijvoorbeeld
eten en aandacht, zorgt dat de verblijven worden schoongemaakt of gaat met de honden wandelen.
Het DOC-T is gehuisvest in een aantrekkelijk, nieuw pand waar het fijn werken is. Er heerst een
prettige sfeer onder de medewerkers en vrijwilligers die hier dagelijks aan de slag zijn: allemaal
mensen met een groot hart voor dieren!

DierenOpvangCentrum Tilburg e.o.
Wielevenweg 20, Tilburg
T 013 46 41 982
E wegwijs@diamant-groep.nl
www.doct.nl

KRINGLOOPBEDRIJF
LA POUBELLE
Misschien ben je wel eens bij de kringloopbedrijf La Poubelle geweest? Maar je ziet
dan vaak alleen de winkel: achter de schermen is er nog veel meer te doen!

La Poubelle zamelt herbruikbare spullen in, controleert ze, maakt ze schoon, knapt ze op en verkoopt ze in hun winkel. Goed voor het milieu maar ook prettig voor de klanten die hier voor kleine
bedragen van alles kunnen kopen.
Binnen La Poubelle kun je heel verschillende werkzaamheden doen op diverse afdelingen.
Op de afdeling textiel in Tilburg sorteer je kleding (en bijbehorende producten) op herbruikbaarheid.
In het sorteercentrum zorg je ervoor dat de kleinere goederen die binnenkomen, worden uit
gesorteerd voor de winkel. Denk hierbij aan bijvoorbeeld speelgoed, serviesgoed en huis, tuin en
keuken artikelen.
Op de fietsenwerkplaats knap je tweedehandsfietsen op. De fietsen die gerepareerd worden
variëren van eenvoudige tot luxe fietsen.

In de meubelwerkplaats reinig en/of repareer je gebruikte meubels.
De huishoudelijke dienst bestaat uit de kantine en de schoonmaak. Werk je In de kantine dan zorg
je voor koffie/thee en de lunch. Werk je in de schoonmaak dan zorg je ervoor dat de twee locaties in
Tilburg dagelijks worden schoongemaakt (kantine, receptie, kantoren, toiletgroepen enz.).
In Atelier Verhip maak je van restmateriaal weer nieuwe hippe spullen. De oude bekleding van stoelen bijvoorbeeld, wordt weer gebruikt voor tassen, lampenkappen of telefoonhoesjes.
In de kringloopwinkel worden tweedehands spullen verkocht. Je prijst de artikelen, helpt de klanten, bevoorraadt de winkel en zorgt ervoor dat de winkel er verzorgd uitziet.
Op de afdeling logistiek laad en los je de kringloopgoederen die binnenkomen bij La Poubelle en
bij mensen thuis.
Op de afdeling electro test je computers en/of huishoudelijke apparaten. Je kijkt ze na en repareert
ze.
Op de houtafdeling maak je houten meubels van afvalhout.
Kortom: Binnen La Poubelle kan iedereen wel een geschikt plekje vinden! Mensen werken er graag
en hebben leuke contacten onderling.

Kringloopbedrijf La Poubelle
Locatie Tilburg, Havendijk 20
Locatie Goirle
Nobelstraat 18a, Goirle
T 013 46 41 982
E wegwijs@diamant-groep.nl
www.lapoubelle.nl

STEKBEDRIJF
KONINGSHOEVE
Je houdt wel van werken in het groen maar wilt juist niet buiten aan de slag?
Dan biedt het stekbedrijf wellicht mogelijkheden voor jou!

In het Stekbedrijf wordt stekjes geknipt van planten en deze stekjes worden daarna weggestoken
in potten. We doen dit in opdracht van enkele grote groenbedrijven in de regio.
Het stekken gebeurt binnen en dit werk kun je zittend doen! Natuurlijk vraagt het enige handigheid maar dat leren we je graag.
In het Stekbedrijf werk je in een klein team, in je eigen tempo maar ook op de mooie locatie van
Trappistenabdij Koningshoeven.

Stekbedrijf Koningshoeve
Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot
T 013 46 41 982
E wegwijs@diamant-groep.nl
www.diamant-groep.nl

Jou moeten ze niet
binnen laten werken!
Nee, buitenwerk past
echt bij jou! Wellicht
buitenwerk bij de
Kwekerij op een mooie
en rustige locatie
van Trappistenabdij
Koningshoeven?

KWEKERIJ
KONINGSHOEVE
De Kwekerij levert jaarlijks 100.000 groenblijvende heesters en is gespecialiseerd in het kweken
van Hedera’s. Ook zorgt de Kwekerij voor het totale tuin- en bosonderhoud voor de abdij. Kortom:
werk zat!
In de Kwekerij werk je buiten of in de kassen. Het werk is afhankelijk van het seizoen: bijvoorbeeld
het oppotten van planten, het wieden van de velden, het uitzetten van de planten op het buitenterrein en het sorteren van planten.
De Kwekerij is gevestigd bij Trappistenklooster Koningshoeven: veel van onze medewerkers waarderen deze mooie en rustige werkomgeving. Jij ook?

Kwekerij Koningshoeve
Eindhovenseweg 3, Berkel-Enschot
T 013 46 41 982
E wegwijs@diamant-groep.nl
www.diamant-groep.nl

PRODUCTIE
Wil je werken in een productieomgeving? Hou je van aanpakken? Vind je het leuk
om samen – met collega’s – een klus te klaren? Wellicht is Productie dan iets
voor jou. Productie is gespecialiseerd in het verpakken van producten en grafische
nabewerking
Productie verpakt allerlei producten handmatig en machinaal en voert opdrachten uit voor allerlei
bedrijven vanuit heel Nederland. Productie voert ook activiteiten uit bij externe werkgevers. Zo
sorteert er bijvoorbeeld een groep mensen gebruikte kleding bij een bedrijf.
Je werkt – in een productielijntje – samen aan het verpakken of ompakken van spullen. De meeste werkzaamheden vinden zittend plaats. Ook vinden er logistieke werkzaamheden plaats: als de
producten klaar zijn moeten ze natuurlijk afgeleverd worden bij het magazijn.
Productie voert ook allerlei grafische nabewerkingsactiviteiten uit voor drukkerijen en bedrijven. Per jaar heeft Productie wel zo’n 4000 verschillende opdrachten. Al het werk gebeurt vooral
met de hand maar er zijn ook machines aanwezig.
Grafische nabewerken bestaat uit allerlei activiteiten zoals het bevestigen van ringetjes, ringbanden of linten, vouwen, verpakken, nieten, sorteren, plakken of insteken. Als je handig bent en ook
nauwkeurig dan past het waarschijnlijk heel goed bij jou!
Vaak werk je bij Productie in een grotere groep. In het begin misschien even wennen….maar de
praktijk leert dat dat snel gaat en je al snel contacten opbouwt met je collega’s.

Productie
Zevenheuvelenweg 16, Tilburg
T 013 46 41 982
E wegwijs@diamant-groep.nl
www.diamant-groep.nl

Alle activiteiten opgenomen in dit boekje maken
onderdeel uit van de Diamant-groep. De
Diamant-groep biedt al jaren werk- en ontwikkelingsmogelijkheden voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt.
De activiteiten die hier gepresenteerd worden,
zijn ook uitermate geschikt voor diegenen die
op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding met
een arbeidsmatig karakter. De Diamant-groep
stelt hiervoor dan ook graag zijn werkplekken en
infrastructuur beschikbaar.

Diamant-groep

Zevenheuvelenweg 14
5048 AN Tilburg
013 46 41 982
wegwijs@diamant-groep.nl
www.diamant-groep.nl

