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Samen op zoek naar 

jouw talenten en 

mogelijkheden



Kom je net van school en weet je  
nog niet zo goed wat je wilt of  
waar je goed in bent? 

Ben je door ziekte, beperking of  
andere redenen al een tijdje uit  
het arbeidsproces? 

Zou je heel graag aan de slag  
willen maar weet je niet goed  
waar te beginnen?

Wil je graag uitzoeken en ervaren 
waar jouw hart ligt om dan gericht 
aan de slag te gaan?  

Dan is IetsAnders wellicht voor  
jou de plek. Samen gaan we  
aan de slag om richting te geven  
aan jouw toekomst.

IetsAnders is speciaal opgezet voor 
mensen met een afstand naar de 
arbeidsmarkt of maatschappij. 
Gedachte achter de aanpak is dat 
iedereen talenten en mogelijkheden 
heeft. Soms zijn die talenten al  
duidelijk, soms moeten capaciteiten 
en interesses nog ontdekt worden. 
Pas wanneer je weet wat je wilt en 
wat bij je past, kun je gericht naar 
een baan of deelname toewerken. 
Hoe dan ook, via IetsAnders maak  
jij werk van jouw mogelijkheden.

Je gaat bij IetsAnders op zoek naar 
waar je hart ligt, wat je talenten zijn 
en wat bij je past. Maar ook wat je 

nog moet leren of verder moet  
ontwikkelen. Daarmee gaan we 
samen met jou aan de slag. 

Bij IetsAnders krijg de tijd, ruimte 
en mogelijkheid om dingen uit te 
proberen. Gaandeweg doe je kennis 
en werkervaring op. Ben je al een 
tijdje uit de running, dan doe je bij 
IetsAnders weer arbeidsritme op.  
Je leert samen te werken en  
verantwoordelijkheid te nemen.  
Samen pak je een karwei aan en 
maakt het succesvol af. 

We beginnen als dat nodig  
is bij de basis en werken 
van daaruit verder.  
Het uiteindelijke doel  
is jou naar werk, werk-
gerichte dagbesteding 
of scholing te bege-
leiden. Net wat bij  
je past of wat je  
nodig hebt. 

Leer- /werkbedrijf  IetsAnders
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Veel vormen van dagbesteding of 
leer-/werktrajecten gaan uit van 
een vaststaand aanbod. Deelnemers 
kunnen daar dan bij instromen. Dat 
levert niet altijd de motivatie of het 
gewenste leereffect op. Dat doen we 
bij IetsAnders, hoe kan het ook, graag 
anders.  

Iets Andere aanpak 

Waarom Anders?  
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Jij bent aan zet  

Waarom? Omdat niemand hetzelfde is. 
Dat begint al bij de begeleidingsvraag. 
Die verschilt van persoon tot persoon. 
Sommige medewerkers zijn bijvoor-
beeld langere tijd niet actief geweest. 
Zij komen dan naar IetsAnders om 
werkervaring op te doen en weer te-
rug te komen in een gezond dagritme. 
Anderen komen naar IetsAnders om te 
onderzoeken hoe zij een switch kun-
nen maken en hun verdere toekomst 
kunnen en willen vormgeven. 
De vraag is wel voor iedereen hetzelf-
de: wat wil je leren om weer zelfstan-
dig verder te kunnen? Bij IetsAnders 
krijg je tijd, rust en ruimte om uit te 
vinden wat je wilt en waar je goed in 
bent. Om deze kennis vervolgens om 
te zetten naar actie.
   

Je geeft zelf aan wat je wil leren. 
Wanneer je een doel hebt bepaald, 
begeleidt en ondersteunt Iets Anders 
je bij het realiseren van dat doel. Deze 
aanpak is niet vrijblijvend. Wel is er 
ruimte om dingen uit te proberen. En 
ruimte om te leren van het traject zelf: 
waarom past een bepaalde aan-
pak wel bij je, maar kom je met een 
andere aanpak niet vooruit. En welke 
lering kun je daaruit trekken voor de 
toekomst?  



  

We leggen het opnieuw bij jou terug.  
Wat heb jij nodig? 
Voor veel mensen is dat eerst weer 
het leren wennen aan structuur.  
De locaties van IetsAnders in Opmeer 
en Zwaag zijn daar perfect voor.  
Hier zijn begeleiders in de directe 
omgeving aanwezig waar je op terug 
kunt vallen. 

Heb je al een goed beeld van je  
kwaliteiten en wil je met meer  
zelfstandigheid aan de slag?  
Dan zijn de leer-/werktrajecten in-
teressant en passend. Denk dan aan 
groenwerk, dierenverzorging, horeca, 
onderhoudswerk of trajecten bij  

diverse werkgevers. We werken  
samen met verschillende partners, 
zoals WerkSaam WestFriesland,  
Bibliotheek Hoorn en Welwonen  
en Palito, facilitair bedrijf van  
WilgaerdenLeekerweideGroep.  
Ook werken we samen met verschei-
dene particuliere werkgevers.

Wil je gericht op zoek naar een baan 
of werkplek? Dan gaan de jobcaoches 
met je op zoek naar de juiste plek 
voor jou. Ze coachen jou en je werk-
gever tot jullie helemaal gewend zijn 
aan elkaar en jullie verwachtingen 
van elkaar en het werk ook op één lijn 
liggen.
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Waar begin je? 

De plek waar je start is niet het 
eindpunt. Juist niet, zouden we willen 
zeggen. Een traject houdt beweging 
en groei in. We begeleiden je in die 
groei tot je op het punt bent aan-
gekomen waarop je zegt “ik kan het 

verder zelf”. Of “ik heb gevonden wat 
ik zocht”. Of: “ik weet nu in welke 
richting ik mij eerst verder moet 
scholen.“
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Beginnen en doorgroeien

De locatie in Zwaag is een robuuste 
hal met werkruimte, winkel, kantine 
en ontspanningsruimte. Hier ligt de 
nadruk vooral op starten vanaf de 
basis: “Wie ben je, wat wil je en waar 
starten we”. Bouwen aan structuur, 
vaste dagindeling en afspraken  
nakomen zijn belangrijke zaken.  
Dat is niet gemakkelijk als dat niet 
eerder aan je gevraagd is of wanneer 
je al lang uit de routine bent.  
In Zwaag leer je het stuur weer zelf  
in handen te nemen. 

We werken aan de hand van allerlei 
opdrachten van werkgevers uit de 
buurt. Dat kunnen allerlei klussen 
zijn: inpakken, schoonmaken, herstel-
len en restaureren. Onze houtbewer-
kingsruimte is goed ingericht. We 
knappen oude meubels op tot weer 
goed bruikbare en trendy artikelen.  
Er is ook een winkel waar we deze 
spullen verkopen.

IetsAnders in Zwaag

WAAR KUN JE AAN DE SLAG?



  

Bij Café Restaurant De Bonte Veer 
kun je de fijne kneepjes van een vak 
in de horeca leren. Je doet ervaring  
op in de keuken als bordenwasser/
spoeler, assistent van de kok of werkt 
in de bediening. De begeleiding is 
dicht in de buurt. 

Iedere dag komen deelnemers van 
verschillende leeftijden naar De Kolk. 
In de verschillende lokalen van de 
voormalige basisschool kun je van 
alles doen. Je kunt creatief bezig zijn, 
maar ook werken aan opdrachten en 
leren en oefenen. Of in tuin, kas of 
bij een kinderboerderij in de buurt 
werken. 

Je kunt hier ook oefenen voor een 
volgende stap: leer/werktrajecten 
onder begeleiding van een coach. 
Dit zijn individuele trajecten en die 
stemmen we persoonlijk met jou af. 
Wie weet wat de toekomst voor jou 
in petto heeft!

Enkhuizen

Hoogkarspel
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In Opmeer werken we vanuit Basis-
school ’t Ruimteschip. We helpen 
bij het overblijven, toezichthouden, 
assistentie in de klas, conciërge-werk-
zaamheden en schoonmaak. Je werkt 
vooral op en voor de school. Of in de 
omgeving voor de buurtbewoners of 
voor plaatselijk welzijnswerk. 

Naast het werk voor de school en 
omgeving zijn we ook actief in onze 
eigen lokalen. We maken mooie en 
verrassende producten die we weer 
verkopen. Gewoon omdat het maken 
en hebben ervan zo leuk is! 

IetsAnders Opmeer 
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Wognum
Bij Palito, het facilitair bedrijf van 
WilgaerdenLeekerweideGroep, leer je 
allerlei vaardigheden die nodig zijn om 
een hotel of instelling te laten draaien. 
Want de collega’s bij Palito zorgen 
ervoor dat de gebouwen schoon zijn, 
kapotte dingen gerepareerd worden 
en dat kleding en linnengoed fris 

gewassen wordt. Maar ook 
dat cliënten op tijd naar 

dagbesteding gebracht 
worden, maaltijden en 
spullen op de plaats 
van bestemming 
komen en er lekker 
gegeten en gedronken 
kan worden in het 
restaurant van De 

Gortlaad. 

Kortom, dat iedereen in een fijne 
omgeving kan wonen, werken en 
verblijven. We kunnen niet zonder 
zulke fijne collega’s die zulk belangrijk 
werk doen. Wil jij ook leren hoe je dat 
doet? Dat kan. Je kunt in de leer bij 
de collega’s van Palito. In de keuken, 
restaurant, wasserij/linnendienst, 
vervoer en interieurverzorging. Onder 
begeleiding van een collega en een 
coach van leer/werkbedrijf IetsAnders 
ga je aan de slag. Stap voor stap doe 
je je werk steeds zelfstandiger. Tot je 
zover bent dat je het alleen kunt. Of op 
een andere plek je kennis verder gaat 
vergroten. 

Leescafé
Bij het Leescafé in de stadsbiblio-
theek van Hoorn kun je oefenen voor 
het horecavak. Je helpt medewerkers 
van de bieb waar nodig met oprui-
men en zorgt voor een prettige en 
gezellige sfeer. Je verwent gasten van 
de bibliotheek met koffie, thee of fris 
en gebak gemaakt door medewer-
kers van dagbestedingscentrum De 
Makerij. 

De Makerij
Voor schoolverlaters is De Makerij 
een perfecte plek die willen verken-
nen wat er allemaal mogelijk is. Om 
dagbesteding te volgen, maar ook als 
je eraan toe bent verder te groeien 
en je mogelijkheden te ontwikkelen. 
Die stap kun je bij De Makerij maken. 
Want hier kun je, net als bij De Kolk, 
Bonte Veer en Palito, aan de slag 
met een volgende stap: een leer/
werktraject onder begeleiding van 
een coach. Vanuit De Makerij kun je 
ook meedoen in het enclavewerk. Je 
trekt er met je begeleiders en andere 
deelnemers op uit om klussen te 
doen. Zoals onderhoud op de plaat-
selijke schaatsbaan en het zwembad 
in Zwaag. Ook gaan we naar Bergen 
waar we voor stichting Natuurschoon 
het bos netjes houden. Kortom, daar 
waar er werk aan de winkel is en aan-
gepakt moet worden zijn wij er. 

Hoorn
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Wilt u meer weten over onze dienstverlening 
of gewoon eens komen kijken en praten? 

Maak dan een afspraak met onze zorgbemiddelaars. 
Bel naar 088 - 04 51 060 of mail naar zorgbemiddeling@wlgroep.nl 
voor het maken van een afspraak. 
Kijk ook eens op onze site: www.wlgroep.nl  
of www.werkbedrijf-ietsanders.nl  

Graag tot ziens!

Meer weten over IetsAnders?

Wanneer je bij een externe werkge-
ver aan de slag gaat, word je begeleid 
door een jobcoach. Deze coach is 
een vraagbaak voor zowel jou als je 
werkgever. Het is belangrijk goed 
van elkaar te weten wat er van je 
verwacht wordt. En mocht het traject 
aangepast moeten worden, omdat 
je al snel veel meer aan kunt of wan-
neer het juist even stokt, dan helpt 
de coach je bij het maken van nieuwe 

afspraken. Zo blijft de samenwerking 
goed en duidelijk. Fijn voor jou èn 
fijn voor je werkgever. De Jobcoaches 
werken samen met WerkSaam en 
met het UWV. 

Jobcoaching 
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Postbus 1  1687 ZG  Wognum 

T: 0229 - 57 68 68 

E: info@werkbedrijfiets-anders.nl

www.wlgroep.nl
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