
 

 
 

 Samen het verschil 
  
 

Dagbesteding in een groep is een vorm van begeleiding 

in een project waar  je vaardigheden kan leren en kan 

oefenen met handelingen om deze zelfstandig op te 

pakken en uit te voeren. Daarnaast wordt door deze 

vorm van dagbesteding een daginvulling en structuur 

geboden aan cliënten. Yulius biedt diverse 

dagbestedingsprojecten waar Winkelproject Bas van 

Zessen er één van is. 

 

OVER HET PROJECT 

Bas van Zessen is een commerciële kledingwinkel in 

Brandwijk waar mode, werkkleding, werkschoenen, 

wandelschoenen en accessoires worden verkocht. 

 

Dit project biedt de mogelijkheid aan deelnemers, onder 

begeleiding van een begeleider vanuit  Yulius, om een 

aantal dagdelen per week de winkel en het personeel te 

ondersteunen met uiteenlopende taken en opdrachten. 

Voorbeelden hiervan zijn onder andere het beveiligen van 

kleding en schoenen, het op maat sorteren en netjes leggen 

van kleding in de winkel of in magazijn en het bevoorraden 

van de winkel vanuit het magazijn. Ook het onderhouden 

van het terrein en de winkel horen tot de wekelijkse taken. 

Daarnaast behoort het scheiden van karton, oud papier en 

plastic ook tot de activiteiten. 

 

Deelnemers aan het project worden door de begeleider op 

diverse plaatsen in de regio opgehaald met een bus en 

gaan dan naar de locatie. Zij worden ook weer 

teruggebracht door de begeleider op de afgesproken tijden.  

 

 

 

OVER DE LOCATIE 

Het winkelproject wordt uitgevoerd in de winkel van  

Bas van Zessen in Brandwijk. Op de locatie is een aparte 

ruimte om koffie te drinken en te lunchen.  

 

ZIN OM MEE TE DOEN? 

Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag vinden de 

activiteiten in de winkel plaats tussen 09.00-16.00 uur. Het 

is mogelijk om voor één of meerdere dagdelen in te 

schrijven op deze dagbestedingsgroep.  

 

Cliënten kunnen zich aanmelden via hun persoonlijk 

begeleider van Wijkgerichte Zorg (BW of Ambulant), 

behandelaar FACT of bij één van de begeleiders 

Dagbesteding. Een indicatie Wlz of Wmo-Dagbesteding is 

vereist. 
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