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Palito biedt professionele facilitaire onder-
steuning aan de labels. Palito zorgt ervoor dat 
zaken als schoonmaak, bouw, voorzieningen, 
techniek en onderhoud, logistiek, receptie en 
restaurant prima geregeld zijn. 

Maar Palito is ook een plek waar mensen aan 
de slag kunnen om ervaring, routine en andere 
vaardigheden op te doen. Om na een tijdje  
zelfstandig verder te kunnen.

Hotelservices ➜ Techniek en Bouw ➜ Inkoop ➜  
Logistiek ➜ Schoonmaak ➜ Huishoudelijke 
ondersteuning ■

Leer-/werkbedrijf IetsAnders  
ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking 
of afstand tot de arbeidsmarkt. We begeleiden 
deelnemers via een intensief oriëntatie- en 
trainingstraject naar passend werk, werkgerichte 
dagbesteding of gerichte scholing. 

Samen gaan we op zoek naar wat bij je past  
en waar je mogelijkheden liggen. Jij bepaalt  
het doel en daarmee jouw toekomst.  
Er is meer mogelijk dan je denkt!
 
Oriëntatie trajecten ➜ Schoolverlaters ➜  

Aanleren arbeidsvaardigheden ➜ 
Werkervarings trajecten ➜ Begeleiding  
en jobcoaching ■ Hallo

Leuk om kennis te maken! 

Wij zijn Wilgaerden-

LeekerweideGroep!

VrijetijdsbestedingNH organiseert 
allerlei vormen van vrijetijdsbesteding en sport. 
Voor jong en oud, voor mensen met en mensen 
zonder een speciale ondersteuningsvraag.  
Weet je nog niet wat bij je past? Wij helpen je  
een keuze en een begin te maken. 

Wij krijgen iedereen van de bank!

Sportclubs ➜ Contactavonden ➜ Actieve uitjes 
➜ muziek- en dansavonden ➜ Kookclubs ➜ 
Spelmiddagen en -avonden ➜ Festivals ➜  
Evenementen ■

www.vrijetijdsbestedingnh.nl www.logischcentrum.nl

Logisch! is het logopedisch expertisecentrum 
waar u terecht kunt met al uw vragen op het 
gebied van taalontwikkeling, spraak, stem, ge-
hoor, zintuiglijke informatieverwerking en eet/
drink problematiek. Logopedie helpt hierbij door 
onderzoek, behandeling en/of begeleidingsad-
viezen. We betrekken het netwerk bij de behan-
deling door het geven van scholing en training.  
Logisch! is er voor jong en oud, voor mensen met 
en zonder beperking. U kunt ons bezoeken op 
verschillende locaties door heel Westfriesland. 
En natuurlijk op de vestigingen van Wilgaerden-
LeekerweideGroep zelf. 

Logopedie ➜ Totale Communicatie ➜  
Onderzoek ➜ Gehoorscreening en -revalidatie  
➜ Stemproblematiek ➜ Prikkelverwerking ➜ 
Taal-/spraakproblematiek ➜ Preverbale  
logopedie ➜ Stotteren ➜ Communicatie en  
autisme ➜ communicatie bij ouderen ■

www.leekerweide.nl

Leekerweide biedt zorg, begeleiding  
en behandeling aan mensen met een  
verstandelijke beperking. We ondersteunen 
mensen zich te ontwikkelen en hun  
zelfstandigheid te vergroten. 

Zodat zij hun leven naar eigen inzicht en  
wens vorm kunnen geven. De beperking mag 
daarbij niet in de weg staan. Maar als iemand 
een meer beschermde omgeving wenst of  
nodig heeft, zorgen we daar ook voor.  
Meetellen en meedoen vinden we belangrijk. 
En dat doet iedereen, overal, altijd. 

Woonbegeleiding ➜ Dagbesteding en  
begeleiding naar werk ➜ Opvang ➜ Onderzoek 
en Behandeling ➜ Ambulante zorg en  
ondersteuning ■

www.vrijwilligersnh.nl

VrijwilligersNH Vrijwilligers geven cliën-
ten een goed gevoel door tijd vrij te maken voor 
een gezellig samenzijn. De kracht van persoon-
lijke aandacht zorgt voor een dag met een lach. 
Wat voor jou gewoon is, is voor onze cliënten iets 
bijzonders. VrijwilligersNH biedt verschillende 
vormen van vrijwilligerswerk. Met een bijdrage 
van slechts een uurtje maak jij al een bijzonder 
groot verschil. Er is vast iets dat bij jou en jouw 
leven past. Met liefde gaan we samen op zoek 
naar een mooie match. 

Wat centraal staat bij diensten en projecten 
vanuit VrijwilligersNH is plezier voor iedereen en 
zorg voor elkaar. Wees welkom en kom kennis-
maken!

Matching ➜ Persoonlijke begeleiding ➜ Stage-
begeleiding scholieren en studenten ➜ Coaching 
➜ Maatschappelijke ontmoetingen tussen bedrij-
ven en organisaties  ■



“WilgaerdenLeekerweideGroep: 
           meester over je eigen leven. Vanzelfsprekend.”

www.wlgroep.nl

experts in behandelen

www.ebc360.nl

Ebc360 geeft antwoord op vragen rondom 
ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden 
en sociaal functioneren van kinderen, jong-
volwassenen, ouderen en mensen met of  
zonder beperking.  
Ebc360 biedt ook oplossingen: behandeling, 
individuele en gezinstherapie, psycho-sociale  
begeleiding en gespecialiseerde medische 
begeleiding aan mensen met ouderdoms-
problematieken of beperking.

Diagnostiek ➜ Psychosociale begeleiding ➜ 
Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling  
➜ Psychomotore Therapie ➜ Spel- en Drama 
therapie ➜ Medische Begeleiding en Behande-
ling ➜ Tandheelkunde en Mondhygiëne ➜  
Arts Verstandelijk Gehandicapten (AVG)  
➜ Specialist Ouderengeneeskunde ➜  
Para medische zorg ➜ Fysiotherapie ➜ Kinder-
fysio ➜ Diëtetiek ➜ Ergotherapie ■

www.wilgaerden.nl

Wilgaerden biedt verzorging, verpleging  
en begeleiding aan de ouder wordende mens. 
Dat doen we bij de mensen thuis of in woon-
zorgcentra door heel West-Friesland. 
 
Het bieden van een fijne, veilige en comforta-
bele woonomgeving waarin mensen hun leven 
kunnen voorzetten zoals zij gewend zijn, vinden 
we erg belangrijk. Als dat kan in hun eigen ver-
trouwde thuis, maar als dat (tijdelijk) niet meer 
lukt in een nieuw thuis op een van onze locaties 
in de buurt. Zorg met aandacht, gericht op ieders 
persoonlijke wensen en behoeften, daar gaan we 
voor. 

Wijkzorg ➜ Zorg en behandeling in  
woonzorgcentra ➜ Tijdelijk verblijf ➜  
Huishoudelijke hulp ➜ Zorgalarmering ➜  
Thuisbegeleiding ➜ Palliatieve Zorg ■

We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met 
en zonder beperking. Kortom: voor iedereen die 
voor korte tijd of voor langere tijd ondersteuning 
nodig heeft zijn leven te vorm te kunnen  
(blijven) geven naar zijn wens. Alles kan. 

Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als 
wij, mensen ondersteunen hun leven naar eigen 
inzicht wensen vorm te geven: gemeentes, 
collega-dienstverleners en andere professionals. 
We delen met liefde onze expertise en ervaring. 
Want daar worden we allemaal beter van.  
En precies dàt is ons doel. 

Samen zijn wij WilgaerdenLeekerweideGroep. 
Wij zijn er voor iedereen die vanwege ouder-
dom, beperking, aandoening of persoonlijke 
levensloop kwetsbaar is en voor korte of langere 
tijd ondersteuning nodig heeft. 

Wij bieden coaching, begeleiding, hulp, zorg en 
behandeling. Dat doen we bij mensen thuis, op 
school of werk of op de locaties van onze organi-
satie. Wij zijn te vinden op verschillende plekken 
door heel Noord-Holland Noord.  

Ieder label heeft zijn eigen deskundigheid.  
Als dat nodig en gewenst is, binden we die  
deskundigheden aaneen om zo een complete  
lijn aan ondersteuning, zorg en begeleiding  
te kunnen bieden. 

www.buroflo.nl

BuroFlo ondersteunt mensen die vragen  
hebben over zorg, praktische hulp of begelei-
ding. De ondersteuning bieden we aan jong  
en oud, aan mensen met en zonder beperking, 
met een langdurige en een korte zorg- of  
ondersteuningsvraag. Ons werkgebied is de 
Wmo, Jeugdwet en Participatiewet.  
We begeleiden mensen aan huis of op het werk. 
We bieden onafhankelijke ondersteuning en 
advies bij het vinden van de juiste hulp.  

Ambulante Ondersteuning ➜ Onafhankelijke  
Cliënt ondersteuning ➜ Innoverende projecten 
op het gebied van Verbinden, Versterken en 
Deelnemen ■

Hart voorHart voor
mensenmensen

Meer weten over de labels 
of vragen over ondersteuning?

Maak dan een afspraak met onze zorgbemiddelaars. 
Zij vertellen je graag meer over onze diensten.

Bel naar 088 - 04 51 060, of mail naar 
zorgbemiddeling@wlgroep.nl 

Kijk ook eens op onze site: www.wlgroep.nl  

Contactgegevens:
WilgaerdenLeekerweideGroep

Postbus 1, 1687 ZG Wognum

Bezoekadres: 
Verlengde Kerkweg 1, 1687 CC Wognum  

0229 - 57 68 68

www.zwopleidingen.nl

ZWOpleidingen biedt advisering en  
begeleiding, coaching, training en opleiding 
voor organisaties en professionals met expertise 
in zorg en welzijn. Organisaties, teams en pro-
fessionals ondersteunen bij hun ontwikkeling, 
dáár staan we voor! Onze coaching ondersteunt 
medewerkers bij teamontwikkeling, cultuur-
trajecten of een persoonlijk traject. We verzor-
gen ook de beroepspraktijkvorming (BPV) voor 
WilgaerdenLeekerweideGroep. We coördineren 
de leer/werkplekken binnen de organisatie en 
begeleiden studenten en hun werkbegeleiders 
tijdens de opleidingsperiode.

Vakinhoudelijke scholing Zorg en Welzijn ➜ 
Bekwaamheidstoetsingen en  Voorbehouden 
Handelingen BIG ➜ Incompany trainingen op 
maat ➜ Leertrajecten voor zorgprofessionals ➜ 
Begeleidingsmethodieken ➜ Trainingen  
communicatie en samenwerking ➜  
Totaaloplossingen bij organisatievraagstukken 
en projecten ■
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