
activeren | leren | werken | meedoen

18
-6
7j
r

CONSORTIUM



activeren | leren | werken | meedoen

18
-6
7j
r

CONSORTIUM

Leren. Werken. Ontspannen. Recreëren. Lid zijn van een 
vereniging. Bewegen. Jezelf zijn.

Iedere inwoner van Zwolle heeft recht op een betekenisvol leven. En 
op deelname aan wat wij noemen ‘de maatschappij’. Wie je ook bent 
en wat je ook wilt en kunt. Heb je daar ondersteuning bij nodig, dan 

bieden wij die. Op een plek waar jij je thuis voelt.

Bij het bieden van ondersteuning gaan we uit van je eigen 
wensen en mogelijkheden. En hebben we oog voor jou als mens, 
met alle dimensies die daarbij horen: dagelijks functioneren, 

meedoen, kwaliteit van leven, mentaal welbevinden, zingeving en 
lichaamsfuncties.

Zo geven wij samen handen en voeten aan de Daginvulling  
Goede Dagen.

Zwols Consortium 
Samen meedoen in Zwolle
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Het Zwols Consortium is een samenwerkingsverband van locaties voor activerende en arbeidsmatige dagbesteding 

in Zwolle. Wij delen kennis en ervaringen over activeren, leren, werken en meedoen voor de doelgroep 18-67 jaar. 

Dat doen we vanuit het gezamenlijk gedragen uitgangspunt dat iedere inwoner van Zwolle moet kunnen deelnemen 

aan de maatschappij. Wij zijn ervan overtuigd dat deze inclusieve manier van denken iedereen sterker maakt: 

individu, organisaties én onze samenleving. 

POSITIEVE GEZONDHEID
De focus ligt bij ons niet op de 
beperkingen of andere problemen. 
Wij kijken met een brede blik naar 
mensen die ondersteuning nodig 
hebben en richten ons daarbij op 
de mogelijkheden. Het concept 
Positieve Gezondheid vormt voor 
ons een belangrijke tool. Deze 
benadering verdeelt gezondheid 
onder in zes onderdelen: lichamelijk 
welbevinden, mentaal welbevinden, 
zingeving, kwaliteit van leven, sociaal 
maatschappelijk participeren en 
dagelijks functioneren.

Ons motto is:

“Samen 
meedoen in 
Zwolle” 

WELZIJNWERK

ZORG

DAG-
BESTEDING

Om een concreet voorbeeld te 
noemen van ondersteuning vanuit 
een brede blik op gezondheid: 
mensen die het moeilijk vinden om 
ritme en regelmaat in hun leven te 
krijgen, halen we op en brengen we 
thuis. Zo activeren wij mensen.

Met ons aanbod op het gebied van 
sociale activatie, participatie en 
toeleiding naar werk hebben wij 
aandacht voor al de genoemde 
dimensies van Positieve Gezondheid, 
en bewegen wij ons in het hart van de 
driehoek werk-welzijn-zorg. 

INTEGRALE AANPAK
Het consortium is ervan overtuigd 
dat de kwaliteit van het aanbod 
verbetert als de leden ervan 
elkaar goed kennen en met elkaar 
samenwerken. We streven ernaar, te 
komen tot een gezamenlijke integrale 
aanpak voor sociaal activeren in 
de domeinen werk, welzijn en 
zorg. Hiervoor organiseren we 
ontmoetingen en zetten we - vanuit 
ons eigen opleidingsinstituut - 
trainingen op. Deze trainingen zijn 
bedoeld voor zowel professionals als 
ervaringsdeskundigen en vrijwilligers.
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Samen komen we verder! 
De participanten aan het consortium zijn:

•	 Het	Zand
•	 Driezorg
•	 Interakt	Contour
•	 Wijz	(Werv)
•	 RIBW	Overijssel
•	 Sociaal	wijkteams	Zwolle
•	 Tuinland
•	 Akroh	Industries
•	 Stichting	De	Sprank
•	 Omega	groep
•	 Philadelphia	Zorg
•	 Leger	des	Heils
•	 Frion	
•	 Gemeente	Zwolle
•	 Gemeente	Oldebroek

•	 Gemeente	Kampen
•	 Gemeente	Raalte
•	 Gemeente	Staphorst
•	 Gemeente	Hattem
•	 Gemeente	Dalfsen
•	 Gemeente	Zwartewaterland
•	 Zone	College
•	 VSO	De	Ambelt
•	 SO	De	Ambelt
•	 VSO	Dr.	A.	Verschoorschool
•	 Boslust	School	Ommen
•	 Onderwijsconsulenten
•	 Onderwijs	inspectie
•	 Jobcoach	organisaties	
•	 Zalsman	Drukkerij

•	 Veldhuis	Media
•	 HanzeStrohm
•	 Hekon	Valentijn
•	 Hogeschool	Windesheim
•	 Saeed	Zwolle
•	 Tiem	
•	 Deltion	College
•	 Landstede
•	 De	Groot	diervoeders
•	 Deelfiets	Nederland
•	 Donkergroen	
•	 Hifive
•	 Huisartsen	Zwolle
•	 J.P.	van	der	Bent	Stichting
•	 Impact	Kampen

•	 Bewindvoerders
•	 Humanitas	DMH
•	 Jumbo	Supermarkten	

Zwolle
•	 Larcom
•	 Limor
•	 MEE	oevers
•	 Min.	Van	Justitie
•	 Reclassering	Nederland	
•	 Smurfit	Kappa
•	 Tactus	Verslavingszorg
•	 Trajectum
•	 UWV
•	 Zwolle	Actief
•	 Zwolsetheaters

WIJ WERKEN SAMEN MET:

DE LANGENHOF
Dagbesteding op maat op twee locaties: een zorgboerderij en een 

koffie- en theeschenkerij. Een klein team van begeleiders laat cliënten 

een plezierige en zinvolle (werk)dag ervaren en werkt met hen aan hun 

doelen.

Horeca | Dieren verzorgen | Moestuin | Bloementuin | Kas | Hout 
zagen | Land bewerken per tractor

DE HUPPE
De Huppe is een zelfstandig agrarisch leerwerkbedrijf. Het bestaat uit 

een zorgboerderij, kaasboerderij, Landwinkel, houtwerkplaats en een 

pluk- en groentetuin. De Huppe biedt dagbesteding, onderwijs en werk-

leerplekken. Waar mogelijk krijgt de cliënt coaching bij de toeleiding 

naar een reguliere baan.

Houtbewerking | Horeca | Groente en bloemen verbouwen | 
Werken in de Landwinkel | Onderwijs

VAKMENSEN
Vakmensen is een leer- en werkbedrijf. Vakmensen biedt arbeidsmatige 

dagbesteding en begeleidt medewerkers (mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt) naar werk. Statushouders krijgen ondersteuning bij het 

leren van werknemersvaardigheden en onze taal. 

Hovenierswerkzaamheden | Fietswerkplaats | Inpakken 
en verpakken | Vormen, printen en verzenden | Bakkerij | 
Magazijnwerk | Houtbewerking | Vervoer | Onderdelen monteren 
tot een product

OMEGA GROEP
Omega Groep is een zorgorganisatie die begeleiding biedt aan ( jong)

volwassenen op het gebied van werken, dagbesteding, wonen en gezin. 

Erkende jobcoaches zorgen voor begeleiding naar dagbesteding bij 

externe werkgevers.

O.a. repro | Werken in het naai- en borduuratelier | Creatieve 
activiteiten
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BAKKERIJ DE VERWENNERIJ
Professioneel bedrijf voor brood en banket. Maakt onderdeel uit van 

Omega Groep. De medewerkers – mensen met een beperking – krijgen 

er de kans om te leren en zich te ontwikkelen. Werk en begeleiding 

worden afgestemd op de individuele behoeften en mogelijkheden.

Brood- en banketproducten maken | Brood- en banketproducten 
verkopen 

DE KAS VAN KAAT
De Kas van Kaat is een sociale onderneming en is onderdeel van Omega 

Groep. De Kas van Kaat biedt een fijne werkplek aan mensen die het op 

de reguliere arbeidsmarkt (even) niet redden. 

Tuinwerkzaamheden | Horeca | Werken in winkel, keuken of 
atelier

ZORGBOERDERIJ MOLENZICHT
Door het bieden van arbeidsmatige dagbesteding wil Molenzicht 

mensen met een beperking laten ervaren dat ze meetellen in de 

maatschappij. 

Dierverzorging | Tuinwerkzaamheden | Houtwerkplaats | 
Fietsenwerkplaats | Productiewerk | Creatieve en kunstactiviteiten 

HOF VAN SION
Leerwerkplek voor mensen met een zorgvraag. De Hof van Sion biedt 

dagbesteding en werk, wonen en ambulante begeleiding vanuit een 

christelijke levensovertuiging op een kleinschalige woonboerderij in ’s 

Heerenbroek.

Koken en bakken | Dierverzorging | Moestuin | Imkerij | Klussen in 
en om de boerderij | Houthakken | Administratieve taken 
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1	 De	Kas	van	KAAT	
Kuyerhuislaan	8d	
8025	AS	Zwolle	
038	200	1800	
ww.dekasvankaat.nl

2	 Bakkerij	de	Verwennerij	
Petuniaplein	12	
8041	AV	Zwolle	
038	737	0133	
www.bakkerijdeverwennerij.nl

3	 Agrarisch	leer-	&	werkbedrijf	De	
Huppe	
Kleine	Veerweg	9	
8017	BP	Zwolle	
038	4602798		
www.dehuppe.nl

4	 De	Langenhof		
Brinkhoekweg	8	
8034	PC	Zwolle	
06	42268953	
www.delangenhof.nl

5	 Buitenplaats	Vechterweerd	
Koepelallee	13	
7722	KT		Dalfsen	
06	30114434	
www.buitenplaatsvechterweerd.nl

6	 Zorgboerderij	Molenzicht	
Wijheseweg	33	
8015	RB	Zwolle	
0529	497	334	
www.zorgboerderij-molenzicht.nl

7	 Omega	Groep	
Hans	Hersevoort	(bestuurder)	
Dokter	van	Deenweg	50	
8025	BC	Zwolle	
038	455	2741

8	 Vakmensen	B.V.	
Curieweg	18	
8013	RA	Zwolle	
088	22	666	16	
www.123vakmensen.nl

9	 Vakmensen	B.V.	
Harm	Smeengekade	9	
8011	AK	Zwolle	
088	22	666	16	
www.123vakmensen.nl

	
10	Hof	van	Sion	
Stuurmansweg	2A	
8275	AJ	‘sHeerenbroek	
www.dehofvansion.nl

11	Sociaal	wijkteam	Zwolle-Zuid	
Wijkcentrum	de	Pol	
Gelijkheid	1	
8014	XC		Zwolle

12	Sociaal	Wijkteam	Zwolle-Noord	
Multifunctioneel	Centrum	De	
Bolder	
Dobbe	29	
8032	JW	Zwolle

13	Sociaal	Wijkteam	Zwolle-West	
Cultuurhuis	Stadshagen	
Werkerlaan	1	
8043	LT	Zwolle

14	Sociaal	Wijkteam	Zwolle-
Midden	
Wijkcentrum	De	Enk	
Enkstraat	67	
8012	VA	Zwolle

15	Sociaal	Wijkteam	Zwolle	Oost	
De	Slinger	
Jacob	Gillesstraat	1	A	
8022	SN	Zwolle


