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RE-INTEGRATIE IN DE MAATSCHAPPIJ
WERK EN ZINVOL BEZIG ZIJN

Neos werkt actief aan een samenleving 

waarin ieder mens telt. Wij bieden direct 

zorg, veiligheid en onderdak voor jongeren, 

(dreigend) dak- en thuislozen en slachtof-

fers van huiselijk geweld. Wij ondersteunen 

cliënten bij het weer opbouwen van een 

menswaardig en zo zelfstandig mogelijk 

bestaan. Wij bieden hen een perspectief zodat 

ook zij weer volop kunnen meedoen vanuit de 

mogelijkheden die ieder mens heeft.

Werken, zinvol bezig zijn, is daarin voor veel 

mensen de sleutel tot herstel. Het biedt houvast, 

structuur en gespreksstof. 

Mensen (her-)ontdekken hun kwaliteiten, 

ontvangen waardering, vergroten hun zelf-

vertrouwen en leggen contacten. 

De afdeling Werk & Activering helpt cliënten 

dit nieuwe toekomstperspectief op te bouwen. 

Via screening van wensen en mogelijkheden, 

begeleiding naar werk/dagbesteding en het 

aanbieden van leer-/werkplekken binnen en 

buiten Neos. 

Voor het vinden van passende werk- en leertra-

jecten werkt Neos samen met een groot aantal 

bedrijven, onderwijsinstellingen, organisaties en 

instanties in de regio.

BuREAu WERK 
Bureau Werk is het centrale punt voor de screening van alle 

cliënten van de maatschappelijke opvang op het gebied van werk 

en activering. De screening bestaat uit het in kaart brengen van 

werkervaring, opleiding, kwaliteiten, wensen en mogelijkheden. 

Op basis van dit gesprek wordt vastgesteld wat de arbeidsmoge-

lijkheden zijn en wat er nodig is om de doelen op het gebied van 

arbeidsparticipatie te realiseren. In Bureau Werk zijn specialisten 

op het gebied van arbeid, re-integratie en scholing werkzaam die 

tevens specifieke kennis van de cliëntgroepen hebben.

 

Jobcoaches begeleiden cliënten vervolgens naar een passend

leer- en/of werktraject.  
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Bij Werk en Activering kunnen cliënten de eerste stappen zetten 

om weer aan het werk te gaan. Hier wordt de arbeidstraining 

uitgevoerd waardoor cliënten weer wennen aan een werkritme en 

ervaring opdoen met dienstverlening aan anderen, de gewenste 

kwaliteit leveren en verantwoordelijkheid nemen. 

Zo kunnen ze bijvoorbeeld aan de slag als dagportier, keukenhulp, 

assistent technische dienst, schoonmaker, etc. 

In de werkplaats van Het Bedrijf zijn uiteenlopende productie-

werkzaamheden te verrichten voor opdrachtgevers, waaronder: 

producten inpakken, mailings samenstellen, de heftruck bedienen 

en rollators, scootmobielen en fietsen repareren. 

Binnen de Klus- en Verhuisdienst van Het Bedrijf gaat het om het 

uitvoeren van schilder-, opknap-, opruim- en verhuisklussen.

Werk en Activering heeft enkele specifieke 

leerwerktrajecten:

RITA’S KITCHEN CATERINGSERVICE 

Bij Rita’s Kitchen kunnen cliënten zich bekwamen 

in het cateringvak. In kookworkshops leren ze 

menu’s samenstellen, inkopen doen, koken en 

uitserveren. Cliënten verzorgen ook de catering 

bij bijeenkomsten en festiviteiten van klanten 

(particulieren en bedrijven). Een vaste activiteit is 

het koken van maaltijden voor het wijkontmoe-

tingspunt De Straatkamer. 

 

Rita’s Kitchen is een prima voortraject voor 

mensen die iets in de horeca willen gaan doen. 

Ze kunnen hun kookvaardigheden ontwikkelen. 

Ze leren in een team samenwerken. En ze doen 

ervaring op met het bedienen van gasten. Iets 

creëren samen met en voor anderen, dat helpt 

mensen bij hun eigen maatschappelijk functio-

neren. Voor diverse cliënten is Rita’s Kitchen al 

een opstap gebleken naar een betaalde baan als 

restaurantmedewerker of kok.

HET ATELIER 

In Het Atelier maken cliënten cadeau- en 

gebruiksartikelen die voor iedereen te koop zijn. 

Tevens worden artikelen in opdracht gemaakt. 

De cliënten verkopen de producten zelf in het 

winkeltje van Het Atelier.

In deze dagbesteding leren mensen op een 

plezierige manier producten maken. Ze kunnen 

hun creatieve kwaliteiten (her)ontdekken en 

werkritme opdoen. Zo versterken ze hun zelfver-

trouwen en eigenwaarde. Het creatieve proces 

kan hen tevens helpen negatieve ervaringen te 

verwerken.

WERK EN ACTIVERING

SPECIFIEKE LEERWERKTRAJECTEN
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WERKSTEK 

Werkstek biedt dagbesteding aan cliënten met 

een alcoholverslaving. Het werk bestaat uit 

groenonderhoud. In de winter worden fietsen 

opgeknapt. Specifiek voor Werkstek is dat beperkt 

alcoholgebruik in de werkpauzes is toegestaan. 

Zo krijgen ook mensen die hun verslaving 

nog niet onder controle hebben, een kans om 

structuur aan te brengen in hun leven. Van 

daaruit kunnen ze zich verder ontwikkelen. 

THEATER 

Neos heeft een eigen theatergezelschap voor 

cliënten: Home Made. Deze verzorgt regelmatig 

voorstellingen binnen en buiten Neos. In aanloop 

naar voorstellingen repeteren de deelnemers in 

wekelijkse toneelworkshops. Dit gebeurt onder 

begeleiding van professionele regisseurs.  

Home Made biedt cliënten letterlijk een podium 

om te groeien. Een podium waarop ze hun 

(soms verborgen) talenten kunnen ontdekken en 

waar ze veel ervaringen opdoen: omgaan met 

regie-aanwijzingen, samenspelen met anderen, 

emoties uiten, in de spotlights staan. 

De praktijk wijst uit dat deelname aan Home 

Made bij veel cliënten positief doorwerkt in het 

dagelijkse leven.

SPORT EN BEWEGEN 

Bij Neos kunnen cliënten meedoen aan zes 

verschillende bewegings-/en sportactiviteiten: 

sportief wandelen, voetbal, Xtreme Body Boost, 

kickboksen, mountainbiken, tafeltennissen. 

Bij sportief wandelen gaat het om wandelen, 

joggen en hardlopen in de natuur. Bij tafeltennis-

sen en (veld)voetbal staat ontspanning voorop, 

terwijl er ook wedstrijden gespeeld kunnen 

worden. Deelnemers kunnen vanuit de voetbal-

activiteiten ook gaan meedoen aan de Dutch 

Street Cup-voetbalcompetitie. Xtreme Body Boost 

en kickboksen geven de mogelijkheid om 

intensief te bewegen. Deze activiteiten zijn 

gericht op vetverbranding, spierversteviging, 

conditietraining en zelfverweer. Mouintainbiken 

geeft op een weer heel andere wijze de kans om 

aan conditie en uithoudingsvermogen te werken. 
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Werk & Activering is een 

onderdeel van het cluster 

Participatie. Bezoek onze 

website www.-st-neos.nl 

voor meer informatie.

Werk & Activering 

Meerenakkerplein 21-30 

5652 BJ Eindhoven 

Tel: 040-2929230  

Fax: 040-2929239 

Email: info@st-neos.nl8


