Rozemarijn
Zorg van mens tot mens

Op stap naar zelfstandig werken

Voor wie?
• Mensen met een arbeidsbeperking, lichte verstandelijke beperking of psychiatrische beperking
• Gefinancierd vanuit Wlz, WMO,
Wajong

Aanmelden
Maak een afspraak met:
Kathy Kuijt (jobcoach)
k.kuijt@rozemarijn.net
(bereikbaar op dinsdag en donderdag).

Wij bieden
• Beschut werk voor mensen die
(nog) geen betaalde baan aankunnen
• Begeleiding op afstand;
coaching bij inwerken
• Samenwerken, onderdeel van
het team zijn
• Leerdoelen om te groeien naar
meer zelfstandig werk

Rozemarijn
Zorg van mens tot mens
Laan van Angers 1
2034 CA Haarlem
023-5276366
info@rozemarijn.net
www.rozemarijn.net

Arbeidsmatige
dagbesteding

‘Heel de mens’

Arbeidsmatige dagbesteding

Rozemarijn in Haarlem biedt dagbesteding, thuisondersteuning en woongelegenheid voor kinderen en
(jong)volwassenen met verstandelijke of meervoudige
beperkingen en/of psychiatrische kwetsbaarheid.
Behalve het kinderdagcentrum, zijn er nog drie locaties waar zorg wordt geboden: het buurtschap Ferm
Rozemarijn, werkplaatsencentrum Studio Rozemarijn en natuurvoedingswinkel/bakkerij Rozemarijn
Santé.

Is een betaalde baan (nog) een stapje te ver? Rozemarijn geeft je de kans om te groeien in zelfstandig
werken. Een jobcoach helpt je om stap-voor-stap je
talenten te ontwikkelen. Samen kijk je waar je belangstelling naar uitgaat en wat je aankunt.
We kunnen je ondersteuning goed gebruiken. Je kunt
ons helpen op verschillende gebieden: in de zorg, het
huishouden, de tuin of in het transport.

Wij ondersteunen de hele mens
In onze visie gaan wij ervan uit dat een mens meer
is dan zijn of haar probleem, wij kijken naar ‘heel de
mens.’ Wij gaan uit van de eigen kracht en kwaliteit
en die van de mensen in de omgeving.

In de zorg
Op het kinderdagcentrum gaan we regelmatig naar
buiten. Je helpt dan door bijvoorbeeld een rolstoel te
duwen. Als we naar het zwembad gaan, help je met
de kinderen om te kleden. Bij de maaltijd help je de
kinderen met eten en drinken. En als je van spelletjes
houdt, zit je bij ons goed: want we komen handen tekort om met alle kinderen een spelletje te doen.
In het huishouden
Heb je meer talent voor huishouden, dan kun je ons
helpen bij afwassen, wassen, ramen lappen, speelgoed schoonmaken en stofzuigen.
In de tuin
Ben je iemand met groene vingers, dan kun je aan de
slag in onze groenwerkplaats. Snoeien, grasmaaien en
planten behoren dan tot je werkzaamheden.
In het transport
Doordat onze locaties wat verspreid liggen, is er regelmatig wat te vervoeren van de ene naar de andere locatie: boodschappen, de was en de post bijvoorbeeld.
Dus ben je graag buiten op de fiets, dan kun jij onze
nieuwe fietskoerier worden.

