Zinvolle dagbesteding die past bij
jouw interesses, waarbij jij jezelf
gewaardeerd voelt.

Jouw doelen

Werken, leren
en dagbesteding
De Vertakking biedt veel

doelen, dromen en
Jij bent uniek. Met
t je (groeps)coach
talenten. Samen me
halen daarvan.
werk jij aan het be
bij ons. Wij hebben
Jij staat centraal
plek om samen
altijd een passende
aliteiten en
met jou aan jouw kw
doelen te werken.
de Vertakking

mogelijkheden. Je kunt
met ons en bij ons
leren, (samen)werken,
certificaten behalen
of creatief werken.
In onze tuinen, de winkel,
evenementen, recreatie,
houtbewerking, dierverzorging en theeschenkerij.

Gerard
“Bij de Vertakking krijg ik alle ruimte
om dingen te leren, Machtig mooi.”

Voor wie?

Visie en missie

Voor iedereen die voelt

Niemand is anders maar

dat er iets is wat je
tegenhoudt in het leiden
van een leven zoals jij
dat wil. Voor jou dus.
Als je graag samen wilt
werken aan het behalen
van jouw doel in een
natuurlijke omgeving.

ieder is uniek. Onze missie
is om met respect voor wie
jij bent te werken aan jouw
interesses. Onze visie is dat
iedereen meedoet in de
samenleving. Wil je meer
horen over onze visie en
missie? Dan nodigen wij
jou graag uit voor een
vrijblijvend gesprek.

Sije
“Bij aankomst zag ik het gelijk,
dit is mijn plek.”

Wuppie
“Ik kan enorm genieten van tuinieren
en het verzorgen van de dieren.”

De Vertakking Zorg

Individuele begeleiding
en coaching

De Vertakking Zorg is ontstaan

Wil jij naast de mogelijkheden die

uit de boomverzorging en groenvoorziening. Eigenaar Jetze
Terpstra bood al jarenlang
een plek voor mensen die
zorg nodig hadden binnen
zijn bedrijf. In 2015 zocht hij
samenwerking met een zorgprofessional, Xaviere Kolk van Tekst,
Advies en support om deze zorg uit
te breiden en te professionaliseren.

De Vertakking Zorg jou biedt individueel
begeleid of gecoached worden?
De Vertakking Zorg werkt samen
met coaches van Tekst, Advies
en Support.
www.tekst-advies-support.nl
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