
Dagbesteding heet bij ons  
DAGVERRIJKING

CONTACT
We ontvangen je graag op Nuwenhuys om sfeer te  
proeven en te ervaren wat Dagverrijking inhoudt.  
Je bent van harte welkom.

Reeptiend 46
4836 AV  BREDA

Annina van Logtestijn
info@nuwenhuys.nl
06 - 82 06 68 13
www.nuwenhuys.nl

Samenvattend
... is iedereen welkom! Echter om bij ons te kunnen  
werken, kijken we heel goed naar wie je bent en wat  
je wil doen. Wij willen met jou werken aan ontmoeten,  
ondernemen en bijdragen. En de talenten die in jou  
verstopt zijn, brengen wij tot bloei. Onze Dagverrijking  
is helaas niet gratis. We zijn ervan overtuigd dat iedereen 
die ons bezig ziet en leert kennen het dagdeeltarief graag 
vergoedt.

Wij bieden  
Dagverrijking aan  

maximaal 7 mensen  
met een (ernstige) beperking 

•
Bij ons krijg je  

intensieve begeleiding 
•

Dat betekent  
1 zorgbegeleider op  
maximaal 3 mensen  

met een beperking 

Wij zijn er voor iedereen die floreert  
bij intensieve begeleiding
Wij bieden Dagverrijking aan maximaal 7 mensen met een 
(ernstige) beperking. Bij ons krijg je intensieve begeleiding. 
Dat betekent 1 zorgbegeleider op maximaal 3 mensen met 
een beperking. Zo kun je meedoen aan alle activiteiten die 
op Nuwenhuys plaatsvinden. Zowel actief als belevend.  
De aard of zwaarte van je beperking is voor ons niet zo 
belangrijk. Het gaat er vooral om wie je bent en wat je  
wil doen.

 Is de ‘Dagverrijking  
op Nuwenhuys’ ook 
jouw ideale werkplek?

Op Nuwenhuys werken de zorgbegeleiders 
samen met hun collega’s met een verstande-
lijke en/of lichamelijke beperking.  
Samen creëren zij waardevolle momenten 
waarin talenten tot bloei komen. In onze 
groene oase staat het ontmoeten van  
mensen met en zonder beperkingen centraal. 
We genieten van wat we doen en realiseren 
vele geluksmomenten. Iedere dag opnieuw.

Verschillende activiteiten 
Je werkt samen met de zorgbegeleiders en vrijwilligers.  
We koken, bakken, verzorgen de paardjes en kippen, oog-
sten uit de moestuin en pluktuin en bedienen de vergade-
raars en bezoekers van het winkeltje. Ook maken we graag  
muziek. Of gaan we een eindje lopen door het Markdal

Interactie met bezoekers en collega’s
Je past bij ons wanneer je samen met anderen iets kunt 
doen en contact met mensen leuk vindt. Op wat voor 
manier dan ook. Bij Nuwenhuys gaat het immers om de 
ontmoeting tussen mensen met en zonder beperking. 
 
Geen dag is bij ons hetzelfde
Je werkt gewoon mee. Samen met je begeleider en in 
kleine stapjes. Lichamelijke ongemakken overwinnen we 
samen. Door erover te praten, hand in hand, of in de rol-
stoel. Schakelen tussen verschillende activiteiten kan voor 
iedereen lastig zijn. Ook hiermee helpen we elkaar. Het is 
wel nodig dat je om kunt (leren) gaan met verschillende 
activiteiten.  

Jouw dag is verrijkt wanneer jij dit ervaart: 

Kennismaking
We starten met een kennismaking van 2 maanden.  
Dat werkt goed voor ons allebei. We vinden het belangrijk 
dat nieuwe collega’s en hun netwerk onze begeleiding en 
het team erachter leren kennen. Daarna bepalen we  
samen hoe we verder gaan.

Het kostenplaatje
We zijn een kleinschalige en zelfvoorzienende stichting 
zonder winstoogmerk met méér zorgbegeleiders dan 
vanuit de zorgbudgetten vergoed wordt. Daarom vragen 
we het maximale PGB tarief voor dagbesteding. En dankzij 
de additionele inkomsten van de vergaderlocatie en het 
vakantieverblijf, kunnen we iedere dag ons werk verrichten.
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De zorgbegeleiders houden  
zichzelf en hun collega’s scherp op  

hun verantwoordelijkheden.

De zorgbegeleiders delen met elkaar kennis, ervaring, 
meningen en gevoel om tot afspraken te komen die  
nodig zijn om de beste kwaliteit van zorg te leveren.

De zorgbegeleiders onderschrijven de  
gemaakte zorg afspraken. 

De zorgbegeleiders vertrouwen elkaar 
en durven op elkaar te rekenen.

Eén van de mooiste  
vergaderplekken  

in Breda en 
omgeving
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