
Ons motto: Zelfkennis geeft zelfvertrouwen“ Ieder mens is uniek ” 

Welkom bij Stichting Gouweburgh, 

Wij zijn Stichting Gouweburgh, een kleinschalige stichting voor als doel dagbesteding te 

organiseren voor mensen met een verstandelijke beperking, ADHD, psychische, autisme, 

down downsyndroom en andere beperkingen om als doel te participeren in de maatschappij. 

Stichting Gouweburgh biedt dagbesteding en arbeidstraining voor mensen met een 

psychische, verstandelijke, lichamelijke beperking, ADHD, autisme, down downsyndroom en 

andere beperkingen om als doel te participeren in de maatschappij en kunnen bij ons aan hun 

persoonlijke ontwikkeling werken. 

Onze deelnemers bouwen arbeidsritme op, leren arbeidsvaardigheden en werken aan hun 

persoonlijke ontwikkeling. Concrete doelen: wij gaan altijd uit van wat de deelnemers wel 

kunnen en denken in mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden. 

Wij leveren zorg op maat mede door onze kleinschaligheid en directe contacten is er veel 

mogelijk, hierbij valt te denken aan de vormen via een zorgboerderij, zorgkwekerij en atelier. 

Onze dagelijkse activiteiten bestaan o.a. uit werken op een zorgboerderij, zorgkwekerij, 

creativiteit in ons eigen atelier, cadeauwinkel, sorteren en nog veel meer. 

Wij beschikken over voldoende aanbod op onze verschillende afdelingen. De aangeboden 

activiteiten zijn: boerderij, boomkwekerij, creatieve, arbeidsmatige of van educatieve aard en 

wij bieden structuur aan de deelnemers van onze dagbesteding. 



Er wordt gewerkt o.a in de boerderij, tuinderij, seizoensgebonden werkzaamheden op locatie, 

atelier, werkplaats en keuken voor zelfstandigheidstraining, arbeidstraining en re-integratie. 

Wij bieden mensen met een beperking de mogelijkheden hun kwaliteiten en talenten te 

ontdekken. 

Zelfkennis geeft zelfvertrouwen. 

Wij zijn gevestigd in Waddinxveen aan het Noordeinde 95 en gelegen op een landelijke 

locatie en doch met een zeer centrale ligging nabij het openbaar vervoer zoals bus- en 

treinstation en een gunstige ligging van de ontsluitingswegen.  

Wij organiseren dagbesteding zowel via persoonsgebonden budget (PGB) maar via zorg in 

natura (ZIN) en/of via de WMO en/of de gemeente is ook mogelijk. 

Gelegen in het landelijke buitengebied van Waddinxveen een boerderij met stallen, kwekerij 

en een winkeltje met zelfgemaakte cadeau artikelen en producten van de tuin en boomgaard. 

Thans werken onze werkmakkers op maandag, (woensdag), donderdag en/of vrijdag en 

daarnaast organiseren wij een aantal activiteiten per jaar zoals avondjes uit, sportactiviteiten, 

creatieve tak van sport, alsmede met een horecagelegenheid waar geleerd wordt om te werken 

in een restaurant dan wel privé kokkerellen.  Alle activiteiten zullen in het teken staan van 

zelfstandigheidstraining en zelfontplooiing. 

Onze dagelijkse activiteiten bestaan o.a. uit werken op een zorgboerderij, zorgkwekerij, 

college, creativiteit in ons eigen atelier, cadeauwinkel, sorteren en nog veel meer. 

Daarnaast vinden wij het belangrijk dat naast werk er ook tijd is voor educatie in de ruimste 

zin des woord. Hierbij valt te denken aan leren koken, maar ook de uitleg waarom en hoe je 

bepaalde gereedschappen moet gebruiken in de tuin, kwekerij, boerderij enz…. Maar ook 

lessen in huishoudelijke hulp, zelfstandigheidstraining, dierenverzorging en educatie op het 

gebied van sierteelt en het boerenbedrijf. 

Bij ons moet wel gewerkt worden, maar het draait allemaal vooral om zinvol bezig te zijn. 

Mensen met een beperking ook het gevoel van een werkdag mee te geven zoals iedereen dat 

doet. 

Wij bieden deskundige begeleiding aan jongeren met een verstandelijke beperking. 

Wij zijn al meer dan 10 jaren actief in Waddinxveen en Zoetermeer. 

Indien u interesse heeft en graag als werkmakker bij ons aan de gang wil, solliciteren mag 

altijd ! 

Kom eens vrijblijvend kennismaken, eventuele schoolstage, stage, ontdekken en overleggen 

kan altijd. 

Wij vertellen u graag meer over onze activiteiten, ideeën en onze werkwijze. 

Bel.: 06 – 46051159  of  06 – 28978108. 



Ook zo veel zin in een dagbesteding, zelfstandigheidstraining, arbeidstraining, re-

integratiedag, weekend vol sportactiviteiten, creativiteitten, feesten, gezelligheid en nog veel 

meer ? 

Dan is dit zeker iets voor jou ! 

Vraag naar de mogelijkheden en ontdek wat wij voor u kunnen betekenen. 

Stichting Gouweburgh is een stichting zonder winstoogmerk, die zich inzet voor 

verantwoorde dagbesteding voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Wij bieden deskundige begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking en gaan 

enthousiast op zoek met jou naar passende mogelijkheden. 

Wij zijn al enige jaren actief in Waddinxveen en Zoetermeer. 

Wij organiseren onder andere een disco één keer in de maand met nauwe samenwerking met 

een andere vrijwilligers organisatie, skilessen, snowboardlessen, begeleide activiteiten voor 

dagjes uit, avond uit en weekendjes uit danwel korte vakanties. 

Thans organiseren wij drie dagen in de week een dagbesteding in Waddinxveen en 

Zoetermeer, hierbij kan u denken aan een vorm van een zorgboerderij, zorgkwekerij en een 

creatieve tak van sport, alsmede privé kokerellen en Gouweburgh college.        

Alle activiteiten zullen in het teken staan van zelfstandigheidstraining, zelfontplooiing, 

zelfstandigheidstraining, arbeidstraining en re-integratie. 

De activiteiten zijn speciaal voor mensen met een licht verstandelijke beperking, ADHD, 

autisme, PPDNOS, downsyndroom. De activiteiten kunnen worden betaald met een 

persoonsgebonden budget en/of  zorg in natura (ZIN). 

Kom eens vrijblijvend kennismaken, eventuele schoolstage, stage, ontdekken en overleggen 

kan altijd.  

Wij vertellen u graag meer over onze activiteiten, ideeën en onze werkwijze. 

Ons motto is: 

Zelfkennis geeft zelfvertrouwen. 

“ Ieder mens is uniek ” 



Wat is de bedoeling? 

Mensen met een beperking hebben het niet gemakkelijk. Ze voelen zich meestal niet prettig 

binnen het reguliere verenigingsleven. Daarom staan ze niet te trappelen om iets te 

ondernemen en moeten ze echt enthousiast gemaakt worden. Tijdens alle activiteiten 

stimuleren wij vooral de zelfredzaamheid en de sociale omgang met de leeftijdsgenoten. Dit 

verpakken wij in leuke variërende activiteiten: zoals avondjes uit, dagjes uit, skielessen, 

snowboardlessen, bioscoop, dierentuin in voorbereiding van heerlijke verwenweekenden 

waarin actieve en rustige momenten elkaar afwisselen, dagbesteding van een aantal dagen in 

de week in een atelier, zorgboerderij, zorgkwekerij, restaurant en nog veel meer………. 

Dankzij de vaste structuur die bij alle activiteiten weer terugkomen, voelt alles snel 

vertrouwd. 

Wanneer je interesse hebt om een activiteit bij ons te boeken, kun je dit per telefoon of email 

doorgeven. Dan wordt er een afspraak gemaakt voor een kennismakingsgesprek. Tijdens deze 

kennismaking maken wij kennis met de mensen en de ouders/verzorgers.  

Het gesprek geeft ons meer inzicht in de mensen en kan aanvullende informatie over ons 

krijgen. Tijdens het bezoek kunnen wij bijvoorbeeld een zorgovereenkomst en een 

deelnemersformulier invullen.  

Op het deelnemersformulier behandelen wij verschillende onderwerpen die betrekking hebben 

op de benodigde zorg. Hierdoor kunnen wij optimaal handelen tijdens alle activiteiten.  

De zorgovereenkomst is nodig om de activiteiten met een PGB te kunnen betalen of zorg in 

natura (ZIN). 

Waar kun je heen? 

Stichting Gouweburgh organiseert verschillende soorten activiteiten 

DAGBESTEDING: 

 Zorgboerderij dagbesteding

 Zorgkwekerij dagbesteding

 Atelier dagbesteding

 Restaurant dagbesteding

ACTIVITEITEN: 

 Logeerweekenden

 educatieve daguitjes

 gezellige avond uit

 tot verschillende soorten cursussen

 en evt. sportactiviteiten.

Kortom er zit voor iedereen wel iets leuks bij. 



En mocht de deelnemer zelf nog andere leuke ideeën hebben dan houden wij ons altijd 

aanbevolen.  

Voor uitgebreidere informatie over een activiteit kunt u ons altijd benaderen. 

Wij bieden deskundige begeleiding aan mensen een verstandelijke beperking. 

Wij zijn enthousiast om met jou samen te werken en als collega’s nieuwe dingen te leren en te 

ontdekken. 

Er wordt gewerkt op basis van individuele begeleiding en in klein groepsverband. 

( PGB en ZIN Zorg in natura is mogelijk, WMO. ) 

Een mooie, gezellige en veilige werkplek met veel mogelijkheden voor mensen, die eens een 

andere werkplek zoeken. 

Wil je meer weten ??????? 

Wil je eens komen kijken ???   

Je bent van harte welkom bij ons. 

Contact: 

Voor meer inlichtingen en informatie maken wij graag een afspraak: 

contactpersoon: 

Hetty Oudijk: 

Noordeinde 95 

2742 AB Waddinxveen 

gouweburgh@gmail.com 

gsm. 06 – 46051159 ( Hetty Oudijk ) 

gsm. 06 – 28978108 ( Rens ) 

www.gouweburgh.nl 

mailto:gouweburgh@gmail.com
http://www.gouweburgh.nl/



