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Dagbesteding
die werkt

Titurel biedt waardevolle  dagbesteding. Wij bieden 

deze zorg  aan op het  landgoed Bieduinen in Putte. 

We ontvangen u daar graag voor een kennismaking, 

een rondleiding of een goed gesprek.

De financiering van de dagbesteding kan via het PGB 

of na doorverwijzing van de gemeente of een andere 

zorgaanbieder. Als u vragen heeft of een kijkje wil 

komen nemen, neemt u dan contact op met Carin van 

der Heijden. Zij regelt alles met en voor u. 

c.vdheijden@titurel.nl telefoon +31 (0)6 3047 9580

 

Dagbesteding 
      zonder zorgen

“Na het knotten bakken we pannenkoeken, gewoon op een echt 
vuurtje. Lekker primitief, dat is echt vet.“

Dagbesteding 
    bij Titurel? 
  Dat werkt!



Dagbesteding die werkt

Stichting Titurel biedt waardevolle zorg. We doen 

dat omdat we vinden dat ieder mens mogelijk- 

heden heeft en het verdient om het beste uit zijn 

leven te halen. We willen onze cliënten hierbij 

helpen en bijdragen aan hun ontwikkeling. 

Werken, zoals wij de dagbesteding noemen, 

speelt daar een belangrijke rol bij. Iedereen heeft 

talenten en beperkingen, ook onze bewoners. 

Wij kijken vooral naar de kansen en mogelijk-

heden die iedereen heeft. Iedere bijdrage is 

belangrijk en dat laten we ook duidelijk merken. 

Dat versterkt de eigenwaarde. Onze bewoners 

zijn mensen die gezien worden, mensen die hun 

talenten benutten en onderdeel zijn van een 

groter geheel. Niet met bezigheidstherapie, maar 

met passend werk waar ze trots op zijn. Door 

het bieden van zulke waardevolle en zinvolle 

zorg groeien we zelf ook.

Dagbesteding is bij Titurel een zinvolle en waardevolle invul-

ling van de dag. Wij noemen het liever: passend werk. ‘Passend’ 

omdat we de werkzaamheden afstemmen op de mogelijkheden 

en wensen van de cliënten. ‘Werk’ omdat – ondanks de vrijheid en 

flexibiliteit – het ook verantwoordelijkheden met zich meebrengt. 

Net als bij gewoon werk. We rekenen in de groep op elkaar. 

We werken samen, iedereen heeft zijn inbreng. Tegelijk: fouten 

maken mag hier.

Aan de ene cliënt geeft onze dagbesteding structuur in het leven, 

voor een ander is het een manier om (weer) regie over het eigen 

doen en laten te krijgen. Voor weer anderen is het een vorm van 

leren en ontwikkelen.

Werk op maat
Om maatwerk te kunnen leveren aan de mensen die bij Titurel wer-

ken, hebben we een breed aanbod. We kijken samen met de 

cliënten wat bij hen past. Door de ruime keus kunnen ze na korte 

of langere tijd ook switchen. De werkzaamheden zijn zeer gevari-

eerd. Van werken in de groenvoorziening of in het bosproject tot 

werk in  de keuken. Van ons houtatelier de Cluse, waarvan we de 

prachtige producten verkopen in ons winkeltje, tot leren in de cultuur- 

of de huiswerkklas. Ook daarbij gaan we voor maatwerk en waarde:

Werk dat werkt

De waardevolle dagbesteding bij Titurel biedt een ruime keuze 

aan afwisselend werk:

• Ambachtelijk werken: houtwerkplaats, matten & weven, 

 textielatelier, keramiekatelier.  

• Zorg voor mens en dier : dierenverblijf, groenproject & 

 bosbouw, keuken, huishoudelijke dienst.

• Persoonlijke ontwikkeling: leesklas, huiswerk-

 klas, cultuurklas en basisklas.

leren klokkijken of lezen, 

met geld omgaan of leren 

om je brommercertificaat 

te halen. Maar ook projec-

ten: wie was Van Gogh, wat 

is het verhaal achter zijn 

schilderijen. En dan, als 

afsluiting, een uitstap naar 

het museum. 

De dagbesteding biedt 

ambachtelijk werk, zorg voor mens en dier 

en zingeving en ontwikkeling.

Gewone bijzondere mensen
Bij ons werken gewone mensen met een bijzondere ontwikke-

lingsvraag. Mensen met een stoornis in het autistisch spectrum, 

met een verstandelijke beperking of met psychische problemen. 

Voor allemaal scheppen we individuele voorwaarden waarbij ze 

zich ten volle kunnen ontplooien. We geven ze verantwoordelijk-

heden die ze aan kunnen en we laten ze zelfstandig of onder be-

geleiding werken. En waar de een het prettig vindt om alleen aan 

de slag te gaan, zoeken anderen elkaar juist op. Het is allemaal 

goed. Iedereen komt zo volledig tot z’n recht.

 “In de keuken leer ik mijn    handen wassen. En mijn  pantoffels mag ik niet aan, 
 in de keuken moet ik mijn werkschoenen aan, dan doet het niet zo’n zeer als er een pan op valt.” Tim
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