
L e e r -  e n  w e r k b e d r i j f

Samen op zoek naar 

jouw talenten en 

mogelijkheden



Je leert door de methode IetsAn-
ders waar je mogelijkheden en 
talenten liggen en wat bij je past. 
En wat je nog moet leren of verder 
moet ontwikkelen. Daarmee gaan 
we samen met jou aan de slag.

Via IetsAnders doe je werk-
ervaring, kennis en kunde op. 
Hiervoor krijg je volop de ruimte en 
de mogelijkheid. Doelstelling is je 
naar werk, werkgerichte dagbeste-
ding of scholing te begeleiden. Net 
wat bij je past of wat je nodig hebt.

Anders dan anderen
Veel vormen van dagbesteding 
of leer-/werktrajecten gaan uit 
van een vaststaand aanbod. 
deelnemers kun nen daar dan 
bij instromen. dat levert niet  
altijd de motivatie of het gewens-
te leer effect op. Ook bestaan 
veel groepen uit deelnemers 
met eenzelfde achtergrond of  

ondersteuningsvraag. dat doen 
we bij iets Anders graag anders.

Gemixte 
begeleidingsvragen
de begeleidingsvragen verschillen 
van persoon tot persoon. Som-
mige medewerkers zijn langere 
tijd niet actief geweest. Zij komen 
dan naar ietsAnders om werker-
varing op te doen en weer terug 
te komen in een gezond dagritme. 
Anderen onderzoeken hoe zij hun 
toekomst willen vormgeven. waar 
het om gaat is: wat wil je leren om 
weer zelfstandig verder te kun-
nen? bij ietsAnders krijg je de tijd, 
rust en ruimte om uit te vinden 
wat jij wil en waar je goed in bent. 
Om deze kennis vervolgens om te 
zetten naar concrete actie.  

Leren van elkaar
we gaan uit van wat jij en andere 
deelnemers  aan persoonlijke  

ervaring meenemen. Maar ook 
van wat jullie van elkaar kunnen 
leren. daarom werken jong en 
ouder, hoger geschoold en niet 
geschoold, ambachtslieden en  
medewerkers die een ambacht 
willen leren met elkaar. iedereen 
heeft iets te bieden waar een 
ander van kan leren. bij ietsAnders 
wisselen we kennis en levens-
ervaring uit maar vinden we ook 
steun en herkenning bij elkaar.   

Eigen initiatief
je geeft zelf aan wat je wil leren. 
wanneer je een doel hebt bepaald, 
begeleidt en ondersteunt iets 
Anders je bij het realiseren van dat 
doel. deze aanpak is niet vrijblij-
vend. wel is er ruimte om dingen 
uit te proberen. en ruimte om te 
leren van het traject zelf: waarom 
past een bepaalde aanpak wel bij 
je, maar kom je met een andere 
aanpak niet vooruit. en welke 

iets Anders is een methode speciaal ontworpen  
voor mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt of  
maatschappij. Gedachte achter de methode is dat iedereen 
talenten en mogelijkheden heeft. Soms zijn die talenten al 
duidelijk, maar zijn er hindernissen die de weg naar arbeid of 
deelname blokkeren. Soms moeten capaciteiten en interes-
ses nog ontdekt worden. Pas dan kan gericht en effectief naar 
deelname toe gewerkt worden. 



voor dienstverlening in schoon-
maak, dierverzorging of assisten-
tie-verlenen of conciërgeklussen 
verrichten op school of dagverblijf. 

ietsAnders biedt je verschillende 
trajecten aan. waar je in stapt en 
hoe je vervolgens aan de slag gaat, 
wordt vooral bepaald door jouw 
wensen en wat je nog moet leren. 
Wat past bij je?
wat past op het moment van 
instappen bij  je en wat heb je 
nodig? Voor veel mensen is dat 
eerst weer het leren wennen aan 
structuur, een vaste indeling van 
de dag en omgaan met elkaar. 
de vaste locaties van ietsAnders 
in Opmeer en Zwaag zijn daar 
perfect voor. Hier zijn begeleiders 
in de directe omgeving aanwezig 
waar je op terug kunt vallen. Heb 
je al een goed beeld van je kwali-
teiten en wil je met meer zelfstan-
digheid aan de slag? dan zijn de 

leer-/werktrajecten interessant 
en passend. denk dan aan groen-
werk, dierenverzorging, horeca, 
camping, onderhoudswerk of tra-
jecten bij diverse werkgevers. we 
werken samen met verschillende 
partners, zoals werkSaam west-
friesland, baanbreker enkhuizen 
of het Groene erf in waarland. 
Ook werken we samen met ver-
scheidene particuliere werkgevers. 

Locatie Zwaag
dit is onze oudste locatie van 
ietsAnders. Hier zijn we gestart 
met onze methode en aanpak. de 
locatie in Zwaag is een robuuste 
hal met werkruimte, winkel, kan-
tine en ontspanningsruimte. Hier 
ligt de nadruk vooral op starten 
vanaf de basis. “wie ben je, wat 
wil je en waar starten we”  
zijn de vragen waar we mee be-
ginnen. bouwen aan structuur, 
vaste dagindeling en afspraken 
nakomen zijn belangrijke zaken en 
voorwaarden om verder te kunnen 
groeien. 

dat is niet gemakkelijk als dat  
niet eerder aan je gevraagd is of 
wanneer je al lang uit de routine 
bent. daarom ondersteunen we je 
daar bij. in Zwaag leer je het stuur 
weer zelf in handen te nemen.  
er is volop ruimte voor ontdekken, 
jezelf opnieuw uitvinden, doelen 

bepalen en daar vastberaden mee 
aan de slag te gaan. 

we werken aan de hand van al-
lerlei opdrachten van werkgevers 
uit de buurt. dat kunnen allerlei 
klussen zijn: inpakken, schoon-
maken, herstellen en restaureren. 
Onze houtbewerkingsruimte is 
goed ingericht. we knappen oude 
meubels op tot weer goed bruik-
bare en trendy artikelen. er is ook 
een winkel waar we deze spullen 
verkopen.

IetsAnders Opmeer
in Opmeer werken we vanuit  
basisschool ’t ruimteschip.  
we helpen bij het overblijven, 
toezichthouden, assistentie in de 
klas, conciërge-werkzaamheden 
en schoonmaak. Vanuit een lokaal  
in de school zijn dagelijks onge-
veer 7-10 medewerkers aanwezig 
die met de coaches aan de slag 
gaan op de school zelf of in de 
omgeving voor de buurt of voor 
plaatselijk welzijnswerk. 

naast het werk voor de school 
en omgeving zijn we ook actief 
in onze eigen lokalen. we maken 
mooie en verrassende producten 
die we weer verkopen. denk dan 
aan seizoensproducten voor kerst, 
Pasen, Carnaval en Sinterklaas. Of 
leuke attenties voor verjaardagen 



Jobcoaching

wanneer je bij een externe werk-

gever aan de slag gaat, word je 

begeleid door een jobcoach. deze 

coach is een vraagbaak voor 

zowel jou als je werkgever. Het is 

belangrijk goed van elkaar te we-

ten wat er van je verwacht wordt 

en hoe je aan verwachtingen 

kunt voldoen. en mocht het tra-

ject aangepast moeten worden, 

omdat je al snel veel meer aan 

kunt of wanneer het juist even 

stokt, dan ondersteunt de coach 

je bij het maken van nieuwe af-

spraken. Zo blijft de samenwer-

king goed en duidelijk. fijn voor 

jou èn fijn voor je werkgever. 

Beginnen 
en doorgroeien

Het werk waarmee je start is niet 

het eindpunt. juist niet, willen 

we zeggen. een traject houdt 

beweging en groei in. 

we begeleiden je in die groei tot 

je op het punt bent aangekomen 

waarop je zegt “ik kan het verder 

zelf”. Of “ik heb gevonden wat ik 

zocht”. Of: “ik weet nu in welke 

richting ik mij eerst verder moet 

scholen.”

in de school zijn dagelijks onge-
veer 7-10 medewerkers aanwezig 
die met de coaches aan de slag 
gaan op de school zelf of in de 
omgeving voor de buurt of voor 
plaatselijk welzijnswerk. 

naast het werk voor de school 
en omgeving zijn we ook actief 
in onze eigen lokalen. we maken 
mooie en verrassende producten 
die we weer verkopen. denk dan 
aan seizoensproducten voor kerst, 
Pasen, Carnaval en Sinterklaas. Of 
leuke attenties voor verjaardagen 
en  jubilea. Of gewoon omdat het 
maken en hebben ervan zo leuk is! 

Makerij in Hoorn
in de Makerij kun je een start 
maken met je oriëntatie op een 
traject. welke vaardigheden heb 
je nodig om bij een werkgever 
aan de slag te kunnen? waar gaat 
je interesse naar uit? je kunt van 
verschillende soorten werkzaam-
heden proeven, de benodigde 
vaardigheden opdoen en wanneer 
je er klaar voor bent maak je de 
volgende stap. Onder begeleiding 
van een jobcoach, of supervisie 
van werkSaam, onze samenwer-
kingspartner, groei je verder. 



Locatie Enkhuizen
in enkhuizen werken we samen 
met een aantal partners, zoals 
welwonen en de baanbreker en 
Leekerweide. Hier vind je niet 
één vaste werkplek maar zijn er 
meerdere “standplaatsen” binnen 
de stad. 

Vanuit dagbestedingscentrum  
De Specht kun je leren voor een 
baan in winkel of horeca. je werkt 
in de winkel van de Specht of gaat 
aan de slag in een leer/-werktra-
ject bij Café Restaurant De Bonte 
Veer.Als bordenwasser/spoeler, 
assistent van de kok of in de be-
diening. de begeleiding is dicht in 
de buurt. 

bij Hertenkamp Het Groene Hart 
kun je aan de slag als dierenver-
zorger en klusser. bij verzorging 
hoort ook het schoon en netjes 
houden van de hokken en de nabij 
gelegen Heemtuin. in het Herten-
kamp zelf komen veel schoolkin-
deren om projecten uit te voeren, 
dagjesmensen en bewoners van 
enkhuizen voor een gezellig om-
metje. Het is dus belangrijk dat de 
omgeving er top uitziet. je gaat 
hier behoorlijk zelfstandig aan het 
werk en voert de opdrachten zoals 
afgesproken verder naar eigen 
inzicht uit. 

de werkzaamheden op het  
Hertenkamp vormen een tandem 
met het werk bij stadscamping De 
Vest in enkhuizen. 
Camping de Vest biedt van april 
tot november plaats aan vaste 
kampeerders, vakantievierders 
en trekkers. werken op de cam-
ping betekent gastheer zijn, de 
omgeving en de faciliteiten netjes 
houden en beschikbaar zijn voor 
klussen en vragen. kortom, je 
maakt het bezoek aan de camping 
plezierig en comfortabel voor de 
bezoekers. in de winterperiode 
blijft het terrein in onderhoud en 
wordt het weer “vakantieklaar” 
gemaakt voor het volgende sei-
zoen. Gevarieerd en zelfstandig 
werk voor vele handen. 

Meer weten over 
IetsAnders?
neem contact op met de  
consulenten zorg en welzijn.  
Zij zijn bereikbaar via telefoon
0229 57 68 68 of per mail: 
leekerwijzer@leekerweide.nl. 

Voor werkgevers
denkt u “de medewerkers van 
ietsAnders kunnen ook wel wat 
betekenen voor mijn bedrijf, 
school of organisatie?” neem dan 
contact op met dick Visje (Zwaag), 
jan fahner (enkhuizen) of Maaike 
Verlaat (Opmeer) via 0229 576868 
of mail naar info@werkbedrijfiets-
anders.nl

Graag tot ziens!
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een label van: 

Verlengde kerkweg 1

1687 CC  wognum

T: 0229 - 57 68 68  

info@werkbedrijf-ietsanders.nl

www.werkbedrijf-ietsanders.nl


