Werken werkt!
Het WerkLeerBedrijf Zeeland heeft jarenlange ervaring met arbeidsrehabilitatie. Dagelijks zien
we dat werken bijdraagt aan het persoonlijk en maatschappelijk herstel van mensen. Mensen
kunnen aan de slag bij een werkleerbedrijf als het volgen van een opleiding en het vinden van
een baan, niet vanzelfsprekend is. Men kan bij een werkleerbedrijf terecht op grond van diverse
verwijzingen zoals:
● WMO-beschikking van de gemeente;
● re-integratietrajecten vanuit bedrijven;
● werken als onderdeel van de behandeling (DBC);
● werkfittraject UWV;● forensische zorg;
● onderaannemerschap met andere zorgaanbieders.
De resultaten van werk en dagbesteding vertalen zich voor onze medewerkers over het algemeen op drie gebieden:
● verbetering van gezondheid;
● verbetering structuur (dag- en nachtritme);
● verbetering van sociale relaties.
Het gevoel om iets te kunnen betekenen, ergens onderdeel van uit te maken, ergens goed in te
zijn, is bij de meeste mensen vaak ver weggezakt door allerlei verlieservaringen die zij in het
leven hebben opgedaan. Studies begonnen en niet afgemaakt, perioden van klinische opnamen,
begeleiding, behandeling, allerlei kwetsbaarheden waar mensen mee kampen waardoor het niet
vanzelfsprekend is dat mensen een huis, een baan en een prettig sociaal leven
kunnen opbouwen en behouden.
Het meest kenmerkende resultaat van mensen die bij WLB Zeeland aan de slag gaan is het
verkrijgen en terugwinnen van eigenwaarde.

WLB Zeeland groeit
Bij de negen werkleerbedrijven verspreid over
de provincie Zeeland zijn ongeveer 500
mensen aan de slag. Elk werkleerbedrijf heeft
een aantal werkdomeinen zoals bijvoorbeeld
een houtafdeling waarin samengewerkt wordt
met Houthandel Katsman, wel is en samen gewerkt wordt met een garagebedrijf.
Zo heeft elk werkleerbedrijf een eigen aanbod
waarbij werk het middel en niet het doel is.
Mensen kunnen groeien in taken en verantwoordelijkheden en centraal staat wat mensen
willen en kunnen. Elk werkleerbedrijf heeft een aantal werkbegeleiders die erin gespecialiseerd
zijn mensen te begeleiden als werk niet vanzelfsprekend is.
In december 2016 heeft Brandpunt TV op nationale televisie aandacht besteedt aan het belang
van werk en dagbesteding. De uitzending over WLB Zeeland is terug te kijken via deze link:
https://www.npo.nl/brandpunt/13-12-2016/KN_1686913/POMS_KN_6413223
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Ontwikkeling
De afgelopen jaren heeft WLB Zeeland een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De werkleerbedrijven zijn gespecialiseerd in de combinatie van werk en begeleiding. Van oorsprong zijn dit de
oude dagactiviteiten centra (DAC) en trefpunten waar mensen die behandeling of begeleiding
kregen vanuit de GGZ, terecht konden voor contacten, koffie en wat om handen hebben.
Ondertussen biedt WLB Zeeland voor meer dan 500 mensen die anders thuis zitten en niets om
handen hebben, een plek waar zij kunnen werken. Uit diverse onderzoeken waaronder ook de
SROI analyse WWG maakt het verschil blijkt: de meeste mensen die geen enkele vorm van
werk of activiteit hebben krijgen een toename van klachten, verslechtering van gezondheid, meer
drank- en drugsgebruik, meer psychoses, depressie, eenzaamheid, klinische opnamen en behandelcontacten, meer overlast in de wijken en andere problematiek. Dit heeft gevolgen voor het
individu maar ook de samenleving.
WLB Zeeland is erin gespecialiseerd om deze mensen te bereiken, te verleiden om weer
totactiviteit te komen en hen werk en werkzaamheden aan te bieden die passen bij de mogelijkheden en talenten.
Waar is WLB Zeeland gevestigd?
Verspreid over de provincie Zeeland zijn er negen Werkleerbedrijven met diverse werkdomeinen.
Op de website http://wlbzeeland.nl kunt u alle locaties en contactgegevens terugvinden.
Neem gerust contact op voor meer informatie.
Walcheren
WLB Gered Gereedschap - Middelburg - Metaal, lassen, autowerkplaats
WLB De Winkel - Middelburg - Winkel in het centrum van Middelburg
WLB ’t Hof van Thee & Leut - Vlissingen - Hout, fietsenmakerij, textiel
WLB De Ambachten - Middelburg - (Tuin)hout, inpakafdeling
Oosterschelderegio
WLB Joannaplantsoen - Goes - Lego en huisdrukkerij
WLB De Biotuin - Goes - Tuin, dierenverzorging en groenwerkzaamheden
WLB Lunchcafé Van de Kook - Goes - Horeca gelegenheid
DWZ (Demontage Werkplaats Zeeland) - Goes - Demontage
Zeeuws Vlaanderen
WLB Blokpunt Terneuzen - Lego en houtafdeling
WLB Groede - Dierenverzorging, winkel, tuinonderhoud

Contactgegevens:
Vincent van den Dries, manager WLB, v.p.mvandendries@wlbzeeland.nl
Carien Borst, accountmanager sociaal domein, borst@emergis.nl.
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