
“Iedere dag een 
beetje beter!”

ZORG

Fietswerkplaats

Autowerkplaats

Houtwerkplaats

werkplaatsen



Zwat vult dagelijks, en met suc-
ces, een leegte voor tientallen tie-
ners, (jong)volwassenen en ouderen 
tussen de 14 en de 67 jaar, die een 
‘afstand tot de arbeidsmarkt’ hebben 
door bijvoorbeeld een lichamelijke, 
verstandelijke of psychische bep-
erking. Oók voor mensen die in een 
revalidatie-, resocialisatie- of re-in-
tegratie traject zitten, heeft Zwat de 
capaciteit én het vermogen om hen 
te helpen groeien, kansen te creë-
ren, vrienden te maken, plezier te 
hebben, vaardigheden te verbeteren 
en vertrouwen op te bouwen. We 
doen dit o.a. door dagbesteding te 
bieden die in hun behoeften voorziet 
en daarmee ondersteunen we te-
vens de achterban bij hun dagelijkse 
uitdagingen. Door de jaren heen zijn 
we gegroeid en hebben we ons stevig 
gevestigd in het zorglandschap voor 
mensen uit deze doelgroepen. Een 
belangrijk gedachtegoed binnen Zwat 
is om mensen, met verschillende pro-
blematiek, van dienst te zijn, onge-
acht hoe uitdagend het gedrag, of de 
mate van de problematiek is. We zijn 
trots te kunnen zeggen dat we bijna 
niemand afwijzen. 

“Samen 
Ontdekken wat je 

meer of anders kan. 
De waardering en zelf 
sturing geven aan dát 

proces; Dat geeft 
voldoening en 

zelfvertrouwen!”

WELKOM 
BIJ ZWAT!



Onze deelnemers zijn vaak gebaat bij 
aanvulling op dagbesteding. Deze aanvul-
ling kan heel divers zijn; Een schoolverlater 
(of uitvaller) zal bijvoorbeeld gebaat zijn bij 
hulp richting een startkwalificatie, terwijl 

een (jong) volwassene meer gebaat 
is bij hulp bij de voorbereiding 

en entree richting arbeids-
markt. Voor ouderen 

is het vaak

Omdat wij geloven dat dagbesteding in sommige geval-
len meer kan en moet zijn dan “mensen een leuke dag be-
zorgen”, willen wij onze deelnemers graag helpen bij een 
volgende stap in hun ontwikkeling. Als deel van Praktijk-
school Fryslân kunnen we dat doen met onderwijs rich-
ting startkwalificatie. Compleet met een branche erkende 
deelcertificaten; Deelnemers en begeleiders samen on-
derweg naar verhoogde kansen op participatie!

AANVULLING OP DAGBESTEDING

Deelnemers kunnen bij Zwat écht aan de slag. Ze 
vinden er structuur en veiligheid en worden gestimu-
leerd, gemotiveerd én geactiveerd tot deelname aan de 
werkzaamheden en ontwikkeling richting uitstroom.
Daarmee zorgen we voor:
*  persoonlijke ontplooiing 
*  het opdoen van arbeidservaring 
*  het erkennen van de eigen mogelijkheden
*  het bouwen aan nieuwe sociale contacten 
*  stabiliteit, structuur en ritme in het dagelijks leven 
*  het versterken van eigenwaarde en zelfvertrouwen

DAGBESTEDING

belangrijk dat zij niet in een sociaal isole-
ment geraken. Omdat onze deelnemers 
centraal staan, zien wij het als  onze taak 
die aanvulling te bieden. Daarom zijn we 
voortdurend op zoek naar de meest ef-
fectieve uitvoering daarvan. Zo kan Zwat 
bijvoorbeeld ook helpen met de (voor-
bereiding op) een traject naar een werk-
plek of een (nieuwe) school.

ONDERWIJS IN DAGBESTEDING

Praktijkschool Fryslân



Zwat wordt gevormd door de mensen 
die, in alle geledingen, deel uitmaken 
van Zwat. Samen streven wij naar de 
best haalbare zorg voor onze deelne-
mers. Een ieder die bij Zwat werkt, is er 
op gericht talenten van deelnemers te 
ontwikkelen en te activeren. Ze helpen, 
onder andere, met het ontwikkelen van 
werknemersvaardigheden  en  stimuleren 
de deelnemers hun weg te vinden in de  
samenleving. Onze medewerkers hebben 
tevens een signaalfunctie naar

behandelaars/casemanagers of ver- 
wijzers. Regelmatig  vinden er gesprekken 
plaats welke gericht zijn op het meten 
van tevredenheid, bijstellen van doelen, 
afstemming met overige zorgverleners 
en het inventariseren van behoeften. 
Daarnaast wordt er voortdurend gelet op 
wat een deelnemer wél kan en waar voor 
hem of haar uitdagingen liggen. De deel-
nemer leert zo omgaan met successen, 
en sóms met teleurstellingen.

ONZE MEDEWERKERS

“Van directie tot 
vrijwilligers;  

Groeien doen we  
niet alleen in  

zorginitiatieven, maar 
zeker ook in de  

kwaliteit van onze 
medewerkers”



DE HOUTWERKPLAATS

In de houtwerkplaats leren 
deelnemers over houtbe-
werking in de breedste zin 
van het woord; Meubels 
opknappen, creatieve 
uitingen en producten 
vervaardigen. Klan-
ten kunnen door de 
deelnemers projec-
ten laten maken en 
houtwerk laten re-
pareren.
Naast deze acti-
viteiten kunnen 
deelnemers aan 
de slag met oefen-
werkstukken om hun 
vaardigheden te me-
ten en te verbeteren. 
Op de houtwerkplaats 
wordt er nauw samenge-
werkt met de begeleiding 
en er is tevens veel aandacht 
voor het individu.

ONZE ZORG- 
WERKPLAATSEN



DE AUTOWERKPLAATS

In de Autowerkplaats wordt-
vooral aan motorvoertuigen 

gewerkt. Uiteraard afhan-
gend van de ervaring en het 

niveau van de deelnemer,  
wordt stap voor stap ge-
leerd hoe bijvoorbeeld 
een band te verwisse-
len, storingen op te 
sporen, een lamp te 
vervangen en mee te 
helpen bij apk-keurin-
gen. 
Meewerken op de re-
ceptie, in de shop, of 
in de showroom be-

hoort ook tot de moge-
lijkheden.



DE FIETSWERKPLAATS

Deelnemers die affiniteit heben 
met fietsen, kunnen terecht 
op onze fietswerkplaats. Ze 
leren er onder andere fiet-
sen repareren, het de-
monteren van fietsen 
(onderdelen worden 
gebruikt of verkocht) 
en het verkopen 
van opgeknapte 
fietsen. De deelne-
mers krijgen een 
training in werk-
zaamheden zoals: 
een ketting erop 
leggen, verlichting 
vervangen of re-
pareren, een band 
verwisselen etc. Als 
ze dat onder de knie 
hebben, leren ze meer 
ingewikkelde zaken als 
bijvoorbeeld een trapas 
vervangen en remmen en 
versnellingen afstellen. Wer-
ken met klanten behoort ook tot 
de mogelijkheden.

 
“Iets maken 

of repareren geeft 
een enorme impuls 

aan het zelfvertrouwen 
en vergroot het 

gevoel van 
eigenwaarde”



Voor minder validen zijn niet
al onze locaties even geschikt. 
Graag onderzoeken wij gezamen-
lijk welke mogelijkheden er wél 
zijn. Alle locaties zijn goed bereik-
baar met openbaar vervoer. Eigen 
vervoer is ook een prima moge-
lijkheid; er is voldoende parkeer-
gelegenheid. Als vervoer toch een 
probleem lijkt, gaan we graag in 
gesprek om de mogelijkheden te 
onderzoeken.

Maandag t/m vrijdag van 
9:00 - 17:00 uur.  Tijdens het week-
end en nationale feestdagen ge-
sloten. In de zomer doorgaans één 
week vakantiesluiting.

Wekelijks op dinsdag en doder-
dag, van 11:00 - 12:00 uur hebben 
wij een inloopspreekuur op onze 
locatie aan het Blauwgras 2A in 
Drachten. Loop gerust binnen voor 
meer informatie in het algemeen, 
of toegespitst op uw eigen situatie. 
Natuurlijk kunt u ook op onze web-
site terecht voor meer informatie.

PRAKTISCHE ZAKEN
Onze dienstverlening wordt doorgaans 
bekostigd door de (lokale) overheden (WMO, 
WLZ, Jeugdwet, etc). Hiervoor is een indicatie 
en/of beschikking vereist, zodat we via PGB 
of Zorg in Natura de juiste soort en hoeveel-
heid zorg kunnen leveren. Soms financiert de 
zorgverzekering, de school, het UWV of de 
reclassering. Wat voor een beoogd deelne-
mer van toepassing is, hangt steeds van de 
situatie en omstandigheden af. Wij helpen 
graag in deze administratieve jungle een weg 
te vinden, al dan niet in samenspraak en wer-
king met andere zorgverleners, bewindvoer-
ders of begeleiders. De CAK eigen bijdrage is 
door de overheid vastgesteld en wordt door 
de overheid geïnd. Dit is een vast bedrag per 
maand.
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• Eenvoudige individuele begeleiding.
• Dagbesteding en begeleiding bij revalidatie.
• Dagbesteding en begeleiding bij resocialisatie.
• Lichte, middelzware en zware ondersteuning 

in dagbesteding.
• Praktijkdeel van scholing via Praktijkschool. 

Fryslân voor MBO en Praktijkschool.
• Ondersteuning in ontwikkeling naar uitstroom 

richting participatie, arbeidsmarkt of scholing.

ZWAT BIEDT

p/a Het Blauwgras 2A
9203 HM Drachten

kantoor: 0512-35 48 81
info@zwat.nl

CONTACT


