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Midgard
Antroposofische zorg

Tijden
Midgard biedt het gehele jaar 
werk van maandag t/m donder-
dag van 9:00 - 17:00 uur en op 
vrijdag van 9.00 – 12.00 uur. 
Er is een aangepast programma 
tijdens de vakanties. Op feest-
dagen zijn de werkplaatsen 
gesloten.

Informatie
Voor vrijblijvende informatie 
over werken op Midgard, kun 
je contact opnemen met onze 
werkplaatscoördinator via 
tel.nr.0226-39344. 
Als je wilt werken op Midgard, 
dan heb je een indicatie van het 
CIZ (Centrum Indicatiestelling 
Zorgvoorzieningen) nodig.



Midgard is een woon- en 
werkgemeenschap in Tuitjen-
horn, waar meer dan 100 
jongeren en volwassenen met 
een verstandelijke beper king 
wonen, naar school gaan, 
werken en een bloeiend ge-
meenschapsleven onderhouden.
Er zijn kleine woongroepen. De 
meeste huizen zijn gegroepeerd 
rond het centraal gelegen plein. 
De werkplaatsen zijn verspreid 
over het grote en mooie terrein.
Aan iedereen wordt passend en 
zinvol werk geboden.
Er is ook plaats voor cliënten 
van buiten Midgard om in de 
werkplaatsen te werken.
Op het terrein van de instelling 
is tevens kinderdagcentrum De 
Appelboom gehuisvest.

Midgard maakt deel uit van de 
Raphaëlstichting, een zorg-
aanbieder in Noord- en Zuid-
Holland.

Stage en werk

Hou je van buiten werken, dan 
kun je terecht op de hout kloverij, 
de tuin-/terreingroep of de 
transportdienst. Wil je graag 
ervaring opdoen met klanten, 

Cultureel
Op Midgard wordt veel muziek 
gemaakt en feest gevierd! Daar 
doet iedereen die op Midgard 
woont en werkt aan mee. Vind je 
het leuk om in ons orkest mee 
te spelen of aan een toneelstuk 
mee te doen, dan kan dat. 

Op Midgard zijn vijftien werkgebieden waar je aan 
de slag kunt om een vak te leren.  

Midgard is een plek waar 
mensen zich kunnen 
ontwikkelen. Niet alleen 
de bewoners, maar ook 
de medewerkers. Er wordt 
gewerkt vanuit een so-
ciaaltherapeutische visie, 
waarin begeleiding en onder-
steuning vanuit het oog-
punt van gelijkwaardigheid 
centraal staan. 
Werken doe je samen. Ieder-
een heeft een taak en met 
elkaar maak je een product 
of werk je dienstverlenend.

ken worden bereid tot heerlijke 
maaltijden.
Iedereen kan bij ons aan de slag, 
want het werk wordt afgestemd 
op je wen sen, vaardigheden en 
mogelijk heden. Soms kan het 
ook goed zijn om na een poosje 
van werk te veranderen, omdat 
elke nieuwe fase in het leven kan 
leiden tot veranderingen in de 
zorgvraag. 
Midgard heeft ook een acti vi-
teitengroep in het kader van 
‘gezond ouder worden’.

Werkklas
Om jongvolwassenen voor te 
bereiden op het werken in een 
werkplaats hebben we op Mid-
gard een speciale ‘werkklas’. 
Daar kun je kennis maken met 
verschillende werkgebieden en 
technieken. Het stage lopen op 
werkplaatsen hoort daarbij. 

dan is onze winkel een prima 
plek voor je. 
Maar je kunt bij ons ook bakker 
worden, of kok. We maken ruim 
100 maaltijden per dag!
Verder zijn er een aantal am-
bachtelijke werkplaatsen zoals, 
een kaarsenmakerij, papierwerk-
plaats en pottenbakkerij.
Kortom: keus genoeg!

Werkplaatsen
Op een werkplaats leer je om 
te gaan met materiaal en ge-
reedschap. We werken op een 
ambachtelijke manier en maken 
producten van goede kwaliteit 
en met natuurlijke materialen. 
In onze tuin worden biologische 
groenten gekweekt die in de keu-


