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WIJ 3.0 IN DEN DOLDER & ZEIST

Actief zijn 
met begeleiding



Actief zijn

Zoek je een manier om zinvol bezig te zijn of werk, maar wil 

je daarbij begeleiding? Lees dan in deze folder wat wij voor je 

kunnen doen! WIJ 3.0 in Den Dolder en Zeist biedt dagactiviteiten, 

toeleiding naar werk en opleiding, trainingen en coaching. Ons 

aanbod is bestemd voor een divers publiek. Voor mensen die 

stabiliteit zoeken of meer sociale contacten tot degenen die al een 

tijd niet gewerkt hebben en weer aan de slag willen.
 

WIJ 3.0 DEN DOLDER biedt dagactiviteiten in de Bloementuin, in een van de 
werkplaatsen, in de vintage kledingwinkel De Corner, eetcafé de Wissel en 
creatieve activiteiten. 

WIJ 3.0 ZEIST biedt dagactiviteiten in Tuin Zeist en creatieve activiteiten. 

De activiteiten bieden we aan van maandag t/m vrijdag vanaf 9.00 tot 16.00 uur.
Deelnemers aan een arbeidsmatige dagactiviteit ontvangen een 
onkostenvergoeding.



  met begeleiding

NAAR EEN BAAN?
WIJ 3.0 biedt diverse trajecten die je helpen om weer aan het werk te gaan 
of daar meer gericht mee bezig te zijn. Wij helpen je stapsgewijs met wat 
je kan en wil. Mocht je vanuit de dagactiviteiten je op werk willen richten, 
dan kunnen we met jou bekijken wat er mogelijk is. Maar het kan ook 
rechtstreeks, zonder deelname aan de dagactiviteiten.

ONZE BEGELEIDING 
WIJ 3.0 richt zich op mensen die begeleiding nodig hebben om actief 
te worden en bezig te blijven. Of om te gaan werken en aan het werk te 
blijven. We zijn hierbij specialist in het begeleiden van mensen die psychisch 
kwetsbaar zijn. Je gemeente heeft een voorziening waardoor je bij ons 
mee kan doen aan een activiteit. In sommige gevallen kunnen we je daarbij 
extra individuele begeleiding bieden. We helpen je graag om een aanvraag 
te doen.

AANMELDEN OF MEER WETEN?
Aanmelden voor een activiteit of traject kan via ons aanmeldformulier op de 
website, www.wij30.nl. Gebruik het formulier ook als je je nog oriënteert en 
eerst iemand van WIJ 3.0 wil spreken. 
Of kijk eerst nog op www.wij30.nl/den-dolder of op www.wij30.nl/zeist. 



BLOEMENTUIN
Heb je groene vingers en zoek je rustig, 
ontspannen werk? Dan kun je aan de slag 
in onze Bloementuin Den Dolder. In deze 
tuin kweken we bloemen, groenten en 
kruiden, werken we buiten en binnen in de 
kassen. Werkzaamheden zijn onder meer 
het verzorgen van alle planten, stekjes 
opkweken en helpen bij de verkoop van 
bloemen en planten op donderdag. In 
elk seizoen is er iets anders om te doen. 
De Bloementuin wil graag doorgroeien 
naar een dorpstuinderij, waarbij we de 
samenwerking met boeren en bedrijven in 

de omgeving opzoeken.

In Tuin Zeist gaat het om meerdere tuinen 
die in elkaars nabijheid liggen. We doen 
dagelijks onderhoud aan de tuinen, en 
bewegen hierin mee met wat het seizoen 
aan klussen vraagt. Er zijn daarnaast kippen, 
konijnen, geiten, varkens en loopeenden om 
te verzorgen.

WERKPLAATSEN
Zoek je werk binnen, iets meer techniek of 
repeterend? Je kunt aan de slag in meerdere 
werkplaatsen in Den Dolder:
 ICT EN RECYCLING  computers repareren of 
demonteren voor recycling;
 INPAK EN MONTAGE  in elkaar zetten van 
producten in opdracht van bedrijven en 
inpakwerkzaamheden;
 GEREEDSCHAP KRINGLOPEN  gereedschap 
herstellen voor Stichting Gered 
Gereedschap.



ATELIERS
In Den Dolder en Zeist zijn ateliers waar je 
op een creatieve, kunstzinnige manier bezig 
kan zijn. Een goede, ontspannen manier 
om mooie dingen te maken en technisch 
vaardiger te worden. Den Dolder biedt 
ambachtelijk en creatief werk, zoals kaarsen 
maken, sieraden, tassen en wenskaarten. In 
Zeist kun je dingen maken met materiaal uit 
de natuur of meehelpen om met groente 
uit de tuin iets smakelijks te koken. 

SOCIAAL EETCAFÉ DE WISSEL
De Wissel in Den Dolder is een 
ontmoetingsplek waar je terecht kan voor 
catering, lunch of een kopje koffie met iets 
lekkers. Je helpt mee met het maken van 
de lunch, helpt klanten aan de bar, zorgt 
voor catering, denkt mee over het menu 
en zorgt ervoor dat het een gastvrije en 
schone plek is. 

KLEDINGWINKEL DE CORNER
De Corner in Den Dolder verkoopt 
tweedehandskleding, schoenen, 
accessoires en handgemaakte producten 
zoals tassen, sjaals, mutsen en 
wenskaarten. Je helpt hier klanten, sorteert 
kleding en herstelt kleding zodat het 
geschikt is voor de verkoop. Daarnaast zorg 
je ervoor dat de winkel en de etalage er 
schoon en mooi uitzien.



Adressen

SOCIAAL EETCAFÉ DE WISSEL  

EN KLEDINGWINKEL DE CORNER

Dagpauwoog 2
3734 AE Den Dolder

DE BLOEMENTUIN

Distelvlinder 6
3734 AA Den Dolder

WIJ 3.0 WERKPLAATSEN DEN DOLDER 

Eigenpage 6
3734 AA Den Dolder

TUIN ZEIST 

EN ATELIER ZEIST

Wegwijs 7
3705 WG Zeist
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