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Dagbesteding 
& Werk
Wat vind jij leuk om 
te doen? Waar word 
jij blij van? Maak je 
graag dingen? Of 
wil je voor anderen 
zorgen? 

Bij Cello zoeken we samen naar werk dat bij je 
past. Of je nu aan de slag wilt als timmerman, 
tuinman, dierenverzorger, ober, of bakker:  
wij hebben een leuke plek voor je.

Jij mag er zijn
We ondersteunen jou om zo veel mogelijk mee 
te doen. We helpen je zo zelfstandig mogelijk te 
worden. En we dagen je uit om nieuwe dingen te 
leren. Je werkt op een fijne plek, waarbij je -als je 
dat wilt- ook contact hebt met bezoekers, klanten 
of gasten. Heb je vragen? Dan kun je altijd bij je 
begeleiders terecht.

Keuze genoeg
Bij Cello kun je veel verschillende dingen doen: 
er is genoeg te kiezen! Ook als je wat meer 
ondersteuning nodig hebt, kun je bij ons terecht. 
We zoeken altijd een fijne werkplek voor jou.

Welkom

Op deze werkplek kun je werken als je  
al veel zelf kunt doen. Natuurlijk is er ook 
begeleiding. Die ondersteunen jou als je 
dat nodig hebt. Op deze werkplek  
komen ook mensen langs die niet bij  
Cello werken. Je leert dus nieuwe  
mensen kennen. 

Deze werkplek kunnen we aanpassen 
aan wat jij nodig hebt. Je doet zelf wat je 
zelf kunt. Heb je begeleiding nodig?  
Dan is die altijd in de buurt om je te 
helpen. Ook op deze werkplek ontmoet  
je nieuwe mensen. 

Dit is een fijne en veilige plek voor je als  
je houdt van rust en regelmaat.  
De begeleiders hebben veel tijd en 
aandacht voor je. 

Uitleg over je werkplek

Werk je zelfstandig of heb je soms wat hulp nodig? En werk je het liefst 
in een kleine groep of ga je graag op pad? Cello heeft verschillende 
werkplekken. Die vind je in dit boekje. Bij elke werkplek zie je 1, 2, of 3 
keer een  staan. Hieronder lees je wat dit betekent. 

Werk waarin je wordt gezien, 
meetelt en meedoet!
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Wat heb je 
nodig? 
Als je bij Cello wilt werken, heb je een 
beschikking nodig van de gemeente.  
Of een Wlz indicatie van het CIZ.
Wlz  Wet langdurige zorg
CIZ  Centrum Indicatiestelling zorg

Kun je zelf lopend, of met de fiets, 
trein of bus naar je werkplek? 
Als dat niet zelf lukt, regelt 
Cello het vervoer voor jou.

Hoe vind je een fijne 
werkplek?
Wij helpen je zoeken
Wat vind je leuk om 
te doen? Wat zou je 
willen? Waar ben je 
goed in? En heb je 
daarbij veel of weinig 
begeleiding nodig? 
Deze vragen helpen 
je om een passende 
werkplek te vinden. 
Denk je dat betaald 
werk past bij jou? Bij 
Cello hebben we ook 
leerwerkplekken. 

We zoeken graag samen met jou naar een 
passende plek. Bel of e-mail met de  
klantadviseurs van Zorgwijzer. 
Het telefoonnummer is 088 - 345 11 11. 
Of stuur je mail naar zorgwijzer@cello-zorg.nl.

6

Vervoer
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Visie van Cello
Cello ondersteunt mensen met een beperking om zich – in hun 
eigen leefomgeving – als uniek mens te ontplooien. We helpen 
jou om je eigen leven te leiden, zoals jij dat wilt. 

Wij gaan voor een goed leven voor 
iedereen. Dus ook voor jou! We kijken 
naar wat je nodig hebt, wat je wilt en 
wat je kunt. Elke dag opnieuw. 

We werken volgens onze  
kernwaarden: 

Wij sluiten aan

Wij zijn betrouwbaar

Wij zijn nieuwsgierig

Wij zijn ondernemend

Ook hebben we een Kompas 
Daarin staat hoe we ons werk doen. De 
belangrijkste zinnen uit ons Kompas zijn:

1.  We zijn allemaal mensen, met onze 
eigen mogelijkheden, voorkeuren en 
talenten.

2.  We hebben elkaar nodig om mens te 
worden en mens te blijven.

3.  We doen het samen, en jij en je 
netwerk staan voorop.

4.  Jij hebt het recht om zelf te kiezen hoe 
jouw leven en ondersteuning eruitziet.

5.  Samen met jou en je netwerk werken 
we aan een zo normaal en compleet 
mogelijk leven.

6. De maatschappij – daar hoor jij bij.

8

We zijn trots 
op wat we 
bereiken

Cliënten 
hebben een 
goed leven

We zorgen voor 
evenwicht in de

organisatie

Wat ons beweegt!
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“Ik mag bij HAL36 de was doen 
van alle werkkleding en dat kan ik 
heel goed”. 

Gerard,
werkzaam bij HAL36

Trots
op mijn werkplek
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Mooie en lekkere 
dingen maken
Vind jij vers brood 
ook zo lekker ruiken? 
En maak jij graag 
appeltaart? Of werk 
je liever als een echte 
kunstenaar met klei, 
stof of hout?

Je kunt kiezen uit verschillende soorten werk: 
in de bakkerij, met keramiek, houtbewerking en 
woondecoratie. De dingen die je maakt, verkopen 
we in winkels. Daar kun je ook werken. Vind jij 
het leuk om klanten te helpen? Maak gerust een 
praatje! 

Samen met jou kijken we wat je wilt en wat je 
kunt. En we kijken welke ondersteuning je daarbij 
nodig hebt. Zo zoeken we een plek die past.

BAKKERIJEN

Bakkerij Groote Cingels |  
Cingel 10 in Vught
 Mmm… taarten, vlaaien en 
koekjes! Wil jij leren hoe je die 
maakt? Dat kan hier. Je leert deeg 
maken, slagroom spuiten en ook 
schoonmaken. Er komen mensen 
langs om de lekkere dingen te kopen 
die jij hebt gebakken.

  

Bammetjes van Cello | Cingel 10 in 
Vught | www.bammetjesvancello.nl 
Happy Hap van Cello | Klaver 2 in 
Haaren | happyhapvancello.nl
 Bammetjes en Happy Hap zijn de 
broodjesservice van Cello in Vught en  
Haaren. Klanten bestellen hier de 
broodjes en wraps. Jij belegt deze en 
pakt ze in. Als je het leuk vindt, kun je 
ook helpen met het bezorgen.

 

De Werf Bak en Zo |   
Nieuwe Nieuwstraat 1a in Boxtel
 Wat heb je allemaal nodig 
om een appeltaart, cake of 
worstenbroodje te maken? Dat leer 
je bij De Werf Bak en Zo. Eerst alle 
ingrediënten verzamelen. Daarna ga 
je bakken. Dat ruikt goed! Klanten 
komen jouw lekkere baksels bij 
je kopen. Als je klaar bent, ga je 
opruimen en schoonmaken. 

 

KERAMIEKATELIERS

Keramiek | De Ring 14 in Vught 
 Houd jij van dingen maken? In het  
atelier werk je met keramiek. Ook leer  
je werken met glazuur, en ga je kleien  
en schilderen. Je maakt de mooiste  
dingen, zoals schalen, serviezen en 
decoraties. De dingen die je maakt,  
verkopen we in de winkel. Pak jij de  
cadeaus feestelijk in voor de klanten?
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Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl



Media-Team | De Ring 14 in Vught
 Bij het Media-Team ga je werk 
doen dat te maken heeft met media 
en techniek. Zoals het maken en in 
elkaar zetten van filmpjes en vlogs en 
het op orde brengen van tablets en 
computers. Ook beheert het Media-
Team Cello´s Innovatheek. Daar 
kunnen medewerkers van Cello slimme 
digitale hulpmiddelen lenen. Het Media-
Team werkt samen met de afdeling 
communicatie en ICT.

  

HAL36 | gieterij | keramiekatelier |  
Hoogstraat 36A in Sint-Michielsgestel 
Facebook @conceptstoreHAL36
 Hier leer je pas echt veel over klei. 
Bijvoorbeeld hoe je vloeibare klei in  
mallen giet. Als de klei is gebakken in  
de oven, kun je je werk beschilderen.  
Of er glazuur op doen. Je maakt ver-
schillende dingen. Die verkopen we in 
andere ateliers binnen en buiten Cello. 

  / 

KUNSTATELIERS

Hint & Tint | Hinthamerstraat 96c in 
´s-Hertogenbosch 
Facebook @hintentint
 Hint & Tint zit in een gezellige 
winkelstraat in Den Bosch. Hier maak 
je de mooiste dingen van keramiek. 
Zoals schalen en potten. Maar ook 
andere dingen, zoals schilderijen. 
Samen met jou bedenken we wat 
je gaat maken. Heb je iets af? Dan 
verkopen we het in de winkel. Help jij 
de klanten die binnenkomen?

 /   
 
Groote Cingels | Cingel 13 in Vught
 Heb jij wel eens een taart van 
luiers gezien? Bij Cingel 13 leer je deze 
zelf maken. Net als knuffeldoekjes, 

HOUTWERKPLAATS

HAL36 | houtwerkplaats |  
Hoogstraat 36a in Sint Michielsgestel
Facebook @conceptstoreHAL36
 Bij HAL36 leer je hout bewerken. 
Dus hoe je zaagt, schuurt, schaaft 
en timmert. Je maakt er van alles: 
bijvoorbeeld banken en tafels 
voor in huis of in de tuin. Maar ook 
vogelhuisjes en tapasplanken. 

  

sleutelhangers, vogelhuisjes en nog 
veel meer. Misschien wil je soms liever 
een dagje iets anders doen. Zoals een 
puzzel maken of een spelletje doen. 
Ook dat kan hier! 

   

HAL36 | woonatelier |  
Hoogstraat 36a in Sint Michielsgestel
Facebook @conceptstoreHAL36
 Hoe kunnen mensen hun tuin nog 
mooier maken? Bij HAL36 bedenk 
je dat zelf! Je versiert bijvoorbeeld 
plantenpotten met verf of mozaïek. 
Of je maakt vogelhuisjes. In de winter 
kunnen de vogels wel wat extra voer 
gebruiken. Jij maakt een mooie krans 
van pinda’s. De spullen die je maakt, 
verkopen we in onze winkel.

 /   

Kadosjop | Markt 10 in Zaltbommel 
 Lunchcafé in de Roos in  
Zalt  bom mel heeft een aparte ruimte. 
Daar kun je mooie dingen maken, zoals 
houten kaarten en borden van kera miek 
waarop de stad Zaltbommel staat. Vind 
je het leuk om ook in het lunchcafé te 
helpen? Dat kan. Je werkt bijvoorbeeld 
in de keuken of in de bediening. 

 /   
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Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl
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Ik ben trots op mijn werkplek 
omdat ik mag werken in de keuken 
van EEHT en daar lekkere broodjes 
mag maken voor de gasten.  
Ook bak ik heerlijke appeltaarten. 
Twee dagen in de week werk ik 
in het werkatelier van EEHT waar 
ik placemats en bestekzakjes 
stempel, koeklabels maak en nog 
veel meer.

Trots
op mijn werkplek

Eline,
Werkzaam in de lunchroom en 
het werkatelier van EEHT
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Anderen helpen, 
horeca
Vind jij het leuk als 
andere mensen het 
naar hun zin hebben? 
Maak jij graag een 
praatje of help je 
graag anderen?  
Dan is werken in 
een restaurant vast 
iets voor jou! Je zorgt 
ervoor dat jouw 
gasten een fijne tijd 
hebben. 

 Je brengt ze hun eten en drinken en 
vraagt of alles lekker is. Je kunt ook in een 
woonzorgcentrum aan de slag. Daar zorg je  
voor schone kopjes en borden. Of je wast de 
ramen waardoor bewoners weer kunnen  
genieten van het mooie uitzicht. Mensen zijn  
erg blij met wat je voor ze doet. Je kunt dus op 
veel complimentjes rekenen! Vind je het niet altijd 
makkelijk om contact te maken met mensen?  
Dan helpen we je hierbij.

DIENSTVERLENING 

 Jij verzorgt de koffie en thee 
voor groepen die werken op de 
dagbestedingslocatie. Samen met je 
collega´s haal je de boodschappen 
voor de lunch. Ook dek je de tafels 
en zorg je in de pauzes voor broodjes 
en soep. Na de lunch help je met 
afruimen en afwassen. Ook doe je de 
was in de wasmachine en help je met 
vouwen en strijken. 

Waar kun je dit doen?
-  De Werf | Nieuwe Nieuwstraat 1a  

in Boxtel
-  DITO | Eindhovenlaan 121  

in ´s-Hertogenbosch
-  Klaver | Klaver 2 in Haaren 
-  De Pomphoek | Pomphoekweg 6  

in ´s-Hertogenbosch

  

-  Van Neynsel Eemwijk | Eemweg 114 
in ´s-Hertogenbosch 

-  Annenborch | De Hoef 100 in 
Rosmalen
 Je werkt in een woonzorgcentrum 
voor ouderen. Je doet er van alles: 
je maakt schoon, je helpt in het 
restaurant en de spoelkeuken, je 
haalt boodschappen of je brengt 
de post rond. De bewoners vinden 
het heel gezellig als je langskomt 

en een praatje maakt. In het 
woonzorgcentrum kun je telkens 
ander werk doen. En als je liever 
vaste taken hebt, dan kan dat ook. 
Kun je al heel zelfstandig werken? 
Dan kun je ook in de buurt aan de 
slag. Je begeleiding blijft dan in het 
woonzorgcentrum. 

Buurtmarkt Maliskamp |   
Bernadettestraat 9 in Rosmalen 
Facebook @buurtmarktmaliskamp 
 In deze supermarkt werk je 
samen met collega’s. Je zorgt ervoor 
dat de winkel er tiptop uitziet. 
Daarnaast bak je brood, vul je de 
vakken en help je de klanten. Ook zet 
je bestellingen klaar of werk je achter 
de kassa. Soms ga je in de wijk aan 
de slag. Bijvoorbeeld met grasmaaien, 
folders of boodschappen bezorgen of 
helpen op scholen. Er is altijd wat te 
doen. 
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Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl



Leuke Meuk (Kringloop) | 
Vliertwijksestraat 51 in Rosmalen
Facebook @Kringloopwinkel Leuke 
Meuk Cello
 Leuke Meuk is een onderdeel van 
SamenWerkt! In deze kringloopwinkel 
kun je werken als je handig bent, 
of als je dat wilt worden. Mensen 
kunnen hun oude spullen brengen 
naar de kringloopwinkel. Jij sorteert de 
spullen en knapt ze op als het nodig 
is. Daarna hang je er een prijskaartje 
aan. Ook kun je de klanten in de 
winkel helpen. 

 

Klaver | Klaver 2 in Haaren 
 Bij Klaver zijn er twee 
servicegroepen. Als je hier werkt, 
doe je allerlei klusjes bij de locaties 
in Haaren. Je kunt ook in de wijk aan 
de slag gaan. Je haalt oud papier en 
afval op. Of je brengt de post rond. 
Soms help je met schoonmaken. 
Houd jij van tuinieren? Dan kun je 
op verschillende plekken het groen 
onderhouden. Er is altijd wel iets te 
doen dat bij jou past. 

HORECA

In de Roos Zaltbommel | Markt 10  
in Zaltbommel 
www.lunchcafe-inderoos.nl |  
Facebook @inderooszaltbommel
 Deze locatie zit in het centrum 
van Zaltbommel. Er is een lunchroom 
en er worden ook zalen verhuurd. 
Als gastvrouw of gastheer heb je 
veel contact met de mensen die 
langskomen. Jij staat voor de gasten 
klaar en heet ze welkom. Je werkt 
in de bediening én in de keuken. Je 
verzorgt de lunch, de hapjes en de 
drankjes. Soms huren mensen een 
zaal omdat ze een overleg hebben. 
En soms is er een feestje, zoals een 
bruiloft! Jij zorgt dat de zaal er dan 
geweldig uitziet. Houd je niet zo van 
drukte en bepaal je het liefst je eigen 
tempo? Dan kun je hier ook aan de 
slag in de keuken. Daar doe je de 
voorbereidingen voor de maaltijden en 
het gebak. 

KLUSSENDIENSTEN  

Groote Cingels | Cingel 10 in Vught 
 Houd jij van verschillende dingen 
doen, maar vind je het ook fijn als 
je werk overzichtelijk en duidelijk is? 
Dan is de servicegroep misschien iets 
voor jou. Samen met anderen doe 
je allerlei klussen. Zoals oud papier 
en afval ophalen, kranten en post 
rondbrengen in de wijk of apparaten 
uit elkaar halen. Op het terrein van de 
Cingel-woningen kun je ook dingen 
rondbrengen of kleine klusjes doen. 

Op Cingel 10 is ook de verhuurservice 
´Werkt verhuurt´. Daar verhuren we 
twee auto’s voor vrijetijdsactiviteiten. 
Jij maakt de verhuurafspraken en je 
wast en stofzuigt de auto’s. 

   

Groote Cingels | Cingel 10 in Vught
 Wil je graag actief aan de slag? 
Kom dan eens langs bij Dynamiek 
1 of 2. Samen met jou maken we 
een programma op maat. Je kunt 
verschillende dingen doen. Zoals licht 
industrieel werk of inpakwerk. Maar 
ook wandelen, een spelletje doen of 
knutselen. 

   

SamenWerkt! | Waterleidingstraat 2 
in Rosmalen
 Samenwerkt! is een klussengroep. 
Samen werk je op en rond het terrein 
van de Binckhorst. Je haalt plastic en 
papier op, je bezorgt de post, spuit 
vuilcontainers schoon en doet samen 
met je collega’s kleine verhuisklussen. 
Soms haal je meubels uit elkaar zodat 
de onderdelen gescheiden naar de 
milieustraat kunnen worden gebracht. 
Als je het leuk vindt, kun je ook in de 
tuin werken of schoonmaken op het 
terrein. 
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Dienstgroep | De Ring 14 in Vught 

 In deze dienstgroep werk je op 
het bestuursbureau. Je werkt hier als 
je veel zelf kunt doen. Je brengt voor 
elke vergadering koffie en thee naar 
de vergaderruimte en zorgt dat de 
ruimte schoon is. Ook breng je post 
rond en leeg je de prullenbakken. Er 
is veel te doen! Tijdens je werk kom je 
veel medewerkers tegen waarmee je 
een praatje kunt maken. 

Dienstgroep | Cingel 1 in Vught 
 Ook in deze dienstgroep werk 
je zelfstandig. Is er een vergadering? 
Dan zorg jij dat de vergaderruimte 
er netjes uitziet. Je zet koffie en thee 
klaar en na afloop haal je de lege 
kopjes weer op. Je houdt de voorraad 
bij: je controleert of er nog voldoende 
koffiebonen en theezakjes zijn en 
bestelt nieuwe als ze op zijn. In het 
gebouw breng je post rond. Daarbij 
kom je veel medewerkers tegen.

EEHT | hier draait alles om thee |  
Heilig Hartstraat 1 in Best 
www.eeht.nl | Facebook @eeht
 De lunchroom is een onderdeel 
van lunchroom & werkatelier EEHT. 
Op deze plek in Best komen mensen 
genieten van de lekkerste broodjes, 
soepen en salades. En die maak jij! 
Ook bak je taarten en koekjes. In de 
lunchroom ontvang je de gasten. Je 
neemt de bestellingen op en serveert 
de gerechten en de drankjes. Wist je 
dat we hier onze eigen, unieke thee 
hebben? Die moet je proeven! 

HAPPINESS | Willemsplein 4 in 
´s-Hertogenbosch
 In het hoofdgebouw van Essent in 
´s-Hertogenbosch zit het Happiness 
Café. Hier maak jij makkelijke 
gerechten klaar voor de medewerkers 
van Essent. Zoals heerlijke tosti’s of 
broodjes. Ook schenk je drankjes in. 
Daarbij krijg je goede begeleiding. 
Tussendoor is er tijd voor een spelletje 
of een puzzel. Of je knutselt mooie 
tasjes waarin jouw klanten hun 
lekkere lunch meenemen. 

 

HUISHOUDELIJK

ZIN | Boxtelseweg 58 in Vught
 Bij ZIN werk je op een bijzondere 
plaats: een klooster! De gasten hier 
zijn op zoek naar een fijne en rustige 
plek. Jij ontvangt de gasten en wijst ze 
naar hun kamer. Ook maak je kamers 
schoon. Je dekt de tafels voor ontbijt, 
lunch en diner en je brengt koffie en 
thee rond. 
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Dienstgroep | Waterleidingstraat 2  
in Rosmalen

 Bij deze dienstgroep werk je 
vanuit het hoofdgebouw op locatie 
De Binckhorst. Het werk is hier 
afwisselend. Je verzorgt koffie en thee 
voor andere dagbestedingslocaties. 
En je bezorgt post en kleding bij de 
woningen. Soms help je bij de receptie, 
het restaurant of het opleidingscen-
trum. We kijken samen wat er die dag 
te doen is, en wat er bij je past. 

 

Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl
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Inpakken en 
sorteren 
Vind je het leuk om 
in te pakken en te 
sorteren? Maak je 
graag stapeltjes 
en tel jij graag 
schroeven? Of werk 
je liever met papier? 
Door jou wordt het 
drukwerk netjes 
verpakt!

Je maakt een keurig stapeltje en schuift de 
blaadjes in de automatische nietmachine. Het 
mooie aan inpakken en sorteren is dat je je 
eigen werk zomaar terug kunt zien in de winkel. 
Je pakt bijvoorbeeld zeep in, telt schroeven of 
drukt een mooie folder. Dat doe je meestal aan 
je eigen werktafel. Maar je kunt ook met anderen 
samenwerken. Net wat je leuk vindt!

VERPAKKINGSBEDRIJVEN

Romca Packing | Industriepark 
Vliedberg 16 in Vlijmen
 Bij inpakbedrijf Romca Packing 
doe je allerlei inpakwerk. Je kijkt of 
de spullen er goed uitzien en niet 
beschadigd zijn. Samen met je collega’s 
pak je daarna de spullen in, zodat ze 
verstuurd kunnen worden. 

WSD | Schouwrooy 20 in Boxtel 
Facebook @WSDGroep
 Werk jij heel precies? En vind 
je het leuk om in te pakken en te 
sorteren? Dan kun je bij de Cello-groep 
van de WSD aan de slag. Je werkt 
samen met collega’s bij een sociale 
werkvoorziening. Daar zet je dingen 
in elkaar. Ook heb je contact met de 
andere medewerkers van de WSD. 

De Pomphoek | Pomphoekweg 6  
in ´s-Hertogenbosch 
 Bij De Pomphoek werk je met 
anderen aan verschillende producten. 
Je kunt inpakken, sorteren, stickers 
plakken en tellen. Ook kun je in het 
magazijn werken en de producten 
bezorgen bij de groepen. 

  

De Werf industrie | Nieuwe 
Nieuwstraat 1a in Boxtel
 Spreekt industrieel werk je aan? 
Dan is De Werf een mooie werkplek 
voor jou. Je kunt hier knippen, vouwen, 
stickers plakken, sorteren en inpakken. 
Vind je het fijn om vaak hetzelfde te 
doen? Dat kan. Houd je meer van 
afwisseling? Ook dan kun je hier 
terecht. 

  

D’n Overkant | Waterleidingstraat 2 
in Rosmalen / Dotterbloem 2
 Wil je industrieel werk doen en 
houd je van een rustige en fijne plek? 
Kom dan langs bij D’n Overkant. Hier 
doe je verschillende dingen alleen of 
met een begeleider. Je gaat inpakken, 
stickers plakken en sorteren. Als je 
wilt en kunt, doe je ook wel eens werk 
buiten D’n Overkant. Zoals papier 
ophalen of post wegbrengen. Je kunt 
ook helpen bij de begeleiding van 
rolstoelvervoer. 
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Groote Cingels | Cingel 13
 Vind je het leuk om te werken, 
maar doe je dat het liefst in je 
eigen tempo? Bij Cingel 13 kun je 
licht industrieel werk doen, zoals 
inpakken, stickers plakken en sorteren. 
Tussendoor gaan we soms een rondje 
wandelen of doen we activiteiten 
waarvan je ontspant.

  

EEHT | Heilig Hartstraat 1 in Best 
www.eeht.nl | Facebook @eeht
 Het werkatelier is een onderdeel 
van lunchroom & werkatelier EEHT. 
Bij EEHT maken ze eigen thee. Daar 
mag jij mee aan de slag. Je weegt en 
verpakt de thee, zodat ze die in de 
lunchroom kunnen gebruiken of kunnen 
verkopen. Ook maak je kaartjes die je 
aan de pakjes zelfgemaakte koekjes 
kunt maken. Of je stempelt mooie 
placemats. Je kunt ook bestellingen 
inpakken voor bedrijven. 

  

REPRODIENSTEN 

Printservice | De Ring 14 in Vught 
 Werk je graag met papier? Dan is 
Cello Printservice wat voor jou. Daar 
is van alles te doen: je kunt printen, 
kopiëren, stickers plakken en papier 
versnipperen. En ook vouwen, nieten, 
perforeren, inbinden en lamineren. 
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Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl
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Planten en dieren 
Vind je het leuk om 
in de tuin te werken? 
Of wil je liever 
groenten en fruit 
verbouwen? Eerst 
plant je de tomaten 
en vervolgens geef je 
ze water. Elke week 
is de plant weer wat 
groter geworden. 
Zitten er tomaten 
aan? Dan kun je die 
gaan proeven! 

Ben je meer een dierenvriend? Schep dan je 
kruiwagen vol met stro en maak de hokken van 
de kinderboerderij schoon. Natuurlijk geef je de 
konijnen een knuffel en aai je de geitjes. Misschien 
maak je ook de geboorte van een lammetje 
mee! Als je op de kinderboerderij werkt, word je 
waarschijnlijk goede maatjes met de dieren, maar 
ook met de vrijwilligers en de bezoekers.

TUINMAN

Werkboerderij Buiten Gewoon |  
Beekstraat 46 in Berlicum 
www.werkboerderijbuitengewoon.nl  
Facebook @Werkboerderij-Buiten-
Gewoon
 Houd je van werken in de tuin en 
lekker buiten zijn? Bij Werkboerderij 
Buiten Gewoon kun je werken in de 
moestuin en pluktuin. Houd je van 
dieren? Dan kun je helpen met voeren 
en hokken schoonmaken. Natuurlijk kun 
je ze ook lekker knuffelen. Doe je graag 
een spelletje of wil je meehelpen met 
kleine klusjes? Ook dan is dit een fijne 
plek voor jou. 

  

HAL36 | buiten | kas | hoveniers | 
Hoogstraat 36a in Sint Michielsgestel
Facebook @conceptstoreHAL36
 Ben je niet bang om vieze handen 
te krijgen? En vind je het mooi om 
bloemen en planten te zien bloeien en 
groeien? Kom dan werken bij HAL36. 
Hier ga je aan de slag met planten 
kweken. Of je helpt mee in de winkel bij 
de verkoop. Je heet de klanten welkom 
en bedient de kassa. Werk je liever zelf 
in de tuin? Ga dan mee op pad. HAL36 
legt bij andere mensen tuinen aan en 
onderhoudt deze ook.

  

DIERENVERZORGER 

Kinderboerderij Boxtel | Apollopad 1 
in Boxtel 
 Bij kinderboerderij Boxtel ben je 
veel buiten en heb je steeds dieren om 
je heen. Die willen natuurlijk aandacht 
van jou! Geef jij ze een aai of knuffel? 
Je zorgt ervoor dat de boerderij en de 
stallen mooi schoon blijven, zodat de 
dieren kunnen genieten. Er komen veel 
bezoekers langs. Gezellig hè? Als je 
graag planten verzorgt, kun je in de 
groentetuin werken. 

 /   
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Kinderboerderij ’t Veldje | Abraham 
Kuyperborch in Rosmalen 
 Ben je gek op dieren en maak je 
graag een praatje? Dan is dit een hele 
leuk plek voor jou om te werken. Op de 
kinderboerderij komen vaak bezoekers 
langs. Beantwoord jij hun vragen? En 
kun jij de kinderen wat vertellen over 
de dieren van ’t Veldje? Natuurlijk 
onderhoud je ook de kinderboerderij. Je 
maakt de stallen en de hokken schoon 
en je verzorgt de dieren. 

 /   

Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl

Boerderij De Binckhorst | 
Waterleidingstraat 2 in Rosmalen
 Ben je dol op koeien, ezels, 
alpaca’s, kippen, konijnen, geiten en 
vogels? Op Boerderij De Binckhorst 
verzorg je deze dieren en zorg je ervoor 
dat alles op de boerderij er netjes 
uitziet. Je bent lekker veel buiten aan 
het werk. En natuurlijk is er veel tijd 
om te knuffelen met de dieren. Op de 
manege verzorg je de paarden. Je zet 
ze in de wei en mest de stallen uit. 
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Ik ben erg trots op mijn werk 
omdat ik het erg leuk vind om 
contact te hebben met gasten  
en hen te voorzien van drankjes. 
Hier kan ik van genieten.  
Ook ben ik heel erg trots op ons 
thee product. Dit is de lekkerste 
thee die er bestaat. Wij wegen de 
thee en stellen de special tea zelf 
samen. Deze is elk seizoen anders. 
Wij verkopen deze thee ook in 
onze lunchroom.

Trots
op mijn werkplek

Twan,
Werkzaam in de lunchroom en 
het werkatelier van EEHT
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D’n Eik | Eikenpage 1 in Rosmalen
 Bij D’n Eik kom je om te beleven, te 
bewegen en te ontspannen. We doen 
er van alles. Daarbij kijken we samen 
wat jij op dat moment wilt en kunt. We 
gaan wandelen, zwemmen, fietsen en 
huifbedrijden. Ook koken we samen, 
bewegen we op muziek of gaan we 
knutselen. 

  

Eygenweg | Van der Eygenweg 1  
in ’s-Hertogenbosch
 Op Eygenweg is de sfeer prettig 
en kom je tot rust. We dagen je ook uit 
om nieuwe dingen te doen. We zorgen 
ervoor dat de activiteiten bij je passen 
en je voldoende afwisseling hebt in 
beleven en ontspannen. Samen maken 
we er een leuke dag van.

  

Groote Cingels | Cingel 11 in Vught 
 Houd jij van afwisseling? Dan ben 
je bij Groote Cingels aan het goede 
adres! Hier doe je veel verschillende 
dingen. Zoals knutselen, een spelletje of 
koken.

  

DITO | Eindhovenlaan 115  
in ´s-Hertogenbosch
 Bij DITO kun je werken op een 
manier die bij je past. Voel jij je het 
prettigst met veel structuur en rust? Dat 
kan. We kijken samen naar wat jij leuk 
vindt om te doen. De ene keer maak 
je iets moois, de andere keer gaan we 
samen bewegen. Dan zetten we een 
muziekje aan of gaan we een rondje 
wandelen. We doen alles op jouw 
tempo.

  

-  Vaandel | Annenborch | De Hoef 100 
in Rosmalen 

-  Kompas | Van Neynsel Eemwijk |  
Eemweg 114 in ´s-Hertogenbosch
 Bij Vaandel en Kompas 
ontmoet je veel bewoners van het 
woonzorgcentrum. Je kookt en bakt 
allerlei lekkers en doet samen met de 
bewoners een spelletje. En je sluit aan 
bij activiteiten in het zorgcentrum. Je 
hebt een eigen ruimte waar je mooie 
dingen maakt, kunt dansen of naar 
muziek luistert. Tussendoor kun je er 
even rusten. 
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Meedoen en 
meemaken 
Een praatje maken. 
Of juist actief bezig 
zijn. Bij Cello kun 
je meedoen aan 
belevingsgerichte 
activiteiten. Zoals 
kaartspelletjes, 
muziek luisteren of 
koken. Samen zorgen 
we voor een fijne 
dag, die past bij wat 
jij leuk vindt en nodig 
hebt. 

Wil je meedoen aan activiteiten, maar heb je ook 
behoefte aan maximale ondersteuning?  
Ook dan hebben we een passende groep voor 
jou. De begeleiders begrijpen wat je nodig hebt en 
samen zoeken jullie activiteiten die bij je passen. 

Het belangrijkste is dat je een fijne dag hebt.  
En dat je mooie dingen kunt maken als je daar zin 
in hebt. Wil je een dagje rustig aan doen?  
Dan kan dat altijd. 



Werkboerderij Buiten Gewoon | 
Beekstraat 46 in Berlicum 
www.werkboerderijbuitengewoon.nl 
Facebook @Werkboerderij-Buiten-
Gewoon
 Bij Werkboerderij Buiten Gewoon 
werk je met dieren. Samen met je 
begeleiding zorg je dat alles goed 
loopt in de tuin en op de boerderij. 
Wil je liever knuffelen met de dieren, 
zelfgeteelde lekkernijen proeven of 
een spelletje doen? Ook dan ben je bij 
Werkboerderij Buiten Gewoon op je 
plek. 

      /   

MEEDOEN EN MEEMAKEN BIJ 
INTENSIEVE ZORGVRAGEN

Zandoogpad 3 | Waterleidingstraat 2 
in Rosmalen
 Wat vind je leuk om te doen? 
Samen kijken we hoe het met je gaat 
en daar passen wij het programma 
op aan. We maken er een mooie dag 
van! Bij ons mag je zijn wie je bent. We 
bieden je leuke dingen aan die gericht 
zijn op sfeer, creativiteit, beleving 
en beweging. Als het voor jou fijn is, 
maken we een programma met eigen 
activiteiten. 

  

De Werf Allerlei en Ziezo | Nieuwe 
Nieuwstraat 1a in Boxtel 
 Wil je actief bezig zijn, maar op 
een manier die bij je past? Bij De Werf 
doen we van alles: we gaan bewegen, 
aan de slag met taken en we zorgen 
dat je op tijd rust neemt. 

  

’t Loo | Waterleidingstraat 2 in 
Rosmalen 
 Bij ´t Loo breng je de dag door 
op een manier die bij je past. Op deze 
plek kun je leuke dingen doen en kies 
je zelf wat voor moois je wilt maken. 
Tussendoor zorgen we voor voldoende 
beweging: we gaan bijvoorbeeld 
wandelen óf we zetten de muziek aan: 
dansen maar! Heb je een dag wat 
meer rust nodig? Dat snappen we. We 
passen onze dag aan op jouw wensen.

  

Kroon | Vlijmenseweg 2 in 
´s-Hertogenbosch
 Bij Kroon ben je op een school: 
het Koning Willem I College. Samen 
met leerlingen doe je leuke dingen. Je 
begeleiders ondersteunen je daarbij. 
Ben jij een echte toneelspeler? Je 
ontdekt het tijdens een dramales. Je 
leert ook muziek maken en koken. 
Je vindt het fijn om samen met de 
leerlingen bezig te zijn. Je helpt hen, 
en jullie leren van elkaar. Heb je 
tussendoor even rust nodig? Dan kan 
dat in de eigen ruimte van Kroon. Als 
je minder begeleiding nodig hebt, 
kun je ook op andere plekken van het 
Koning Willem I College aan de slag. 
De begeleiding komt dan af en toe 
langs om met jou te bespreken welke 
ondersteuning jij op dat moment nodig 
hebt. 
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Groote Cingels | Cingel 13 in Vught
 Vind jij het fijn om structuur en 
duidelijkheid te hebben? Dat kan bij 
Groote Cingels. In deze beschermde 
omgeving zijn er weinig prikkels. Je 
begeleiders kijken elke dag samen met 
jou naar wat jij nodig hebt. Daarop 
passen we het programma aan. We 
hebben verschillende activiteiten. 
Soms gaan we iets maken, soms 
een rondje wandelen… net wat er die 
dag bij jou past. Alle activiteiten zijn 
gericht op sfeer, creativiteit, beleving en 
beweging. 

  

De Twee Vieren | Tempeliersweg 44  
in Haaren | Facebook @
dagbestedingslocatiedetweevieren 
 Bij de Twee Vieren ben je in een 
beschermde omgeving zonder veel 
prikkels. Je begeleiders kennen je 
goed en snappen wat jij nodig hebt. 
Hier doe je leuke activiteiten. Die zijn 
gericht op sfeer, creativiteit, beleving en 
beweging. 

  
Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl



Plein6 | Pomphoekweg 6 in 
´s-Hertogenbosch 
 Bij Plein6 ga je samen met je 
begeleider ontdekken wat er bij je  
past en waar je blij van wordt.  
Op Plein6 krijg je alle tijd, ruimte en 
ondersteuning om jezelf te ontwikkelen. 
We kunnen je ook helpen om vanuit 
huis bij een fijne dagbestedingsplek of 
werkplek te starten. Je kunt op Plein6 
terecht als je een lichte verstandelijke 
beperking hebt. Ook als je daarnaast 
een psychische aandoening of een 
verslaving hebt, ben je welkom.

  

Lab5 bij DITO | Eindhovenlaan 115 in 
´s-Hertogenbosch
 Ben je net klaar met school?  
Of wil je graag ander werk maar weet 
je niet zo goed wat je wilt gaan doen? 
Bij DITO gaan we samen met jou 
onderzoeken wat je leuk vindt en waar 
je goed in bent. Als we dat weten,  
is het tijd voor de volgende stap:  
we zoeken samen met jou welke 
werkplek bij Cello bij je past.

  

MEEDOEN EN MEEMAKEN 
VOOR OUDEREN 
Groote Cingels | Cingel 11 in Vught
 Bij Groote Cingels staan 
ontmoeting en sfeer centraal. We 
stimuleren je om contact te maken 
met anderen. Dat kan bijvoorbeeld 
door gezellig te praten. En door dingen 
samen te doen. Bijvoorbeeld koken, 
een spelletje, wandelen, bewegen of 
muziek maken. 

  

Klaver | Klaver 2 in Haaren 
 Bij Klaver 2 ligt de nadruk op 
struc tuur en duidelijkheid. Klaver 2 biedt 
je een actieve invulling van je dag. Je 
doet alleen of in een groep mee aan 
een afwisselend programma. Zoals 
wandelen en koken. We kijken wat er bij 
jou past en waar je die dag zin in hebt. 

  

Goeikamer | Nieuwe Nieuwstraat 1a 
in Boxtel 
 Hier heb je een gezellige dag 
samen met anderen. Samen met je 
begeleider bekijk je waar je die dag zin 
in hebt. Lekker kletsen met een kopje 
koffie? Een (rolstoel)wandeling maken? 
Iets moois knutselen? Het kan allemaal!

  

Qwiek | De Rots in Boxtel, De Petrus 
in Vught en de BBS Haren Donk en
Reit/Helftheuvel in  ́s-Hertogenbosch,
Tempelier in Haaren
 Wil je graag andere mensen 
ontmoeten, gezellig een kopje koffie 
drinken, een gezelschapsspel spelen of 
ben je op zoek naar een leuke creatieve 
activiteit? Kom dan naar Qwiek! en dan 
kijken we samen wat er mogelijk is.
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Wil je ontdekken welk werk  
het beste bij jou past?
Neem contact op met de 
klant adviseurs van Zorgwijzer 
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl
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Samen ontdekken welk  
werk bij jou past?

Locaties meedoen en meemaken
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Neem contact op

Website
Wil je meer weten? Op de website van Cello vind je altijd de nieuwste 
informatie en filmpjes over de verschillende werksoorten en locaties. 
Dat helpt jou bij het zoeken naar een fijne en passende werkplek: 

www.cello-zorg.nl 
kies ‘voor jou’ > kies ‘werken’ > 
kies ´voor ouders & naasten´ > kies ´soorten werken´

Wil je deze brochure digitaal?
> kies ´Over Cello > publicaties > brochures > dagbesteding & werk 

Weet je al wat je wilt of heb je vragen?

Neem dan contact op met Cello zorgwijzer
Telefoonnummer 088 - 345 11 11

E-mailadres zorgwijzer@cello-zorg.nl

Werk waarin je wordt 
gezien, meetelt en 
meedoet!

Colofon 
Deze brochure ´Dagbesteding & Werk´ is een uitgave van Cello
Contactgegevens Postbus 231, 5260 AE Vught | www.cello-zorg.nl
info@cello-zorg.nl  Vormgeving Cello
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Cello zorgwijzer
De Ring 14, 5261 LM Vught
Postbus 231, 5260 AE Vught
088 - 345 11 11  
zorgwijzer@cello-zorg.nl
www.cello-zorg.nl


