Winkelproject
Bas van Zessen
Dagbestedingsproject Brandwijk

U bent van harte welkom!
Over de locatie
Dagbesteding in een groep is een vorm van begeleiding in

Het winkelproject wordt uitgevoerd in de winkel van

een project waar men vaardigheden kan leren en kan

Bas van Zessen in Brandwijk, op de locatie is een aparte

oefenen met handelingen om deze zelfstandig op te

ruimte om koffie te drinken en te lunchen.

pakken en uit te voeren. Daarnaast wordt door deze vorm
van dagbesteding een daginvulling en structuur geboden

Zin om mee te doen?

aan cliënten. Yulius biedt diverse dagbestedingprojecten
waar Winkelproject Bas van Zessen er één van is.

Over het project
Bas van Zessen is een commerciële kledingwinkel in
Brandwijk waar mode, werk-, outdoorkleding,
werkschoenen, wandelschoenen en accessoires worden
verkocht.
Dit arbeidsproject biedt mogelijkheid deelnemers, onder
begeleiding van een begeleider vanuit Yulius, een aantal
dagdelen per week, de winkel en personeel te
ondersteunen met uiteenlopende taken en opdrachten.
Bijvoorbeeld het beveiligen van o.a kleding en schoenen,
het op maat sorteren en netjes leggen van kleding in de
winkel of magazijn. En vanuit het magazijn de winkel
bevoorraden.
Ook het onderhouden van het terrein en winkel horen tot
de wekelijkse taken, daarnaast behoort het scheiden van
karton, oud papier en plastic 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.

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 dagbestedinggroep.
Voor deelname aan een dagbestedingproject is een
beschikking van de Wmo nodig. Deze beschikking kan
aangevraagd worden in de eigen woonplaats.

Adres dagbestedingproject
Winkelproject Bas van Zessen
Kerkweg 5
2974 LH Brandwijk
Jack Waaifoort:
06 - 43 36 36 93
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