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Boeiende Kunst
Ben jij een bijzondere kunstenaar?

WONEN EN VRIJE TIJD 

Op zoek naar een vorm van dagbesteding waarin je je creativiteit kwijt 
kunt? Boeiende Kunst is een geweldig atelier om je creatief én sociaal 
te ontwikkelen.  In het atelier werken zowel amateurs als professionals. 
De bijbehorende winkel verkoopt toegepaste kunst, zoals opgeknapte 
meubels, mozaïek en sieraden. Alle kunstvoorwerpen zijn gemaakt door 
mensen met psychische of psychiatrische problemen die veelal  in 
behandeling zijn (geweest) bij GGzE. 

ACTIVITEITEN
De creatieve activiteiten zijn net zo divers als de deelnemers. 
Deelnemers schilderen, tekenen, fotograferen, en maken keramiek, 
kaarsen en toegepaste kunst. 

WANNEER
Boeiende Kunst is iedere werkdag open. 

WAAR
Je vindt Boeiende Kunst in gebouw Sancta Maria aan de Kruisstraat 53, 
5612 CD in Eindhoven.

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Bekijk de website www.boeiendekunst.nl
Kom eens een kijkje nemen of maak een afspraak om een dagdeel mee te
doen. Bel (040) 255 36 50 of mail deboei@ggze.nl.
 
AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, of neem contact op met GGzE,
e-mail entreeambulant@ggze.nl, telefoon (040) 296 77 66.





De Slappe Band
Tandem voor plezier en techniek 

WONEN EN VRIJE TIJD 

De Slappe Band is een fietsenwerkplaats in Eindhoven, waar fietsen 
worden opgeknapt en na een second opinion een tweede leven krijgen. 
Je kunt er helpen met het herstellen van fietsen. 

ACTIVITEITEN
Naast het sleutelen aan fietsen worden er ook gezamenlijk activiteiten 
bedacht en gedaan waar plezier maken centraal staat.  

WANNEER
De Slappe Band is iedere werkdag open van 9.00 tot 16.30 uur.

WAAR
Je vindt De Slappe Band aan de Sterkenburg 2 in gebouw de Genderhof in 
de Eindhovense wijk Gestel.  

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Bekijk de website www.slappeband.nl
Kom eens een kijkje nemen of maak een afspraak om mee te doen. 
Bel (040) 255 36 50 of mail deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, of neem contact op met GGzE, 
e-mail entreeambulant@ggze.nl, telefoon (040) 296 77 66.





WONEN EN VRIJE TIJD Huiskamer Zuidwester
Thuiskomen in huislijke sfeer 

Midden in de hernieuwde Kruidenbuurt in de wijk Stratum ligt 
Huiskamer Zuidwester.  

ACTIVITEITEN
In deze huiskamer kun je terecht voor een praatje of een kop koffie of thee. 
Ook liggen er allerlei spelletjes en materialen om creatief bezig te zijn, 
alleen of met medebezoekers.
Bij binnenkomst en in de middag is het eerste kopje koffie/thee gratis. 
Er kunnen in overleg allerlei activiteiten ondernomen worden.

WANNEER
Open: maandag van 12.30 - 15.30 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.30 tot 
15.30 uur, behalve op de eerste vrijdag van de maand. Dan is de inloop 
gesloten.

WAAR
Je vindt Huiskamer Zuidwester aan de Cyclamenstraat 1, 
5644 KH in Eindhoven.

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen. Maak een afspraak en 
bel (040) 255 36 50 of mail deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, of neem contact op met GGzE,
e-mail entreeambulant@ggze.nl, telefoon (040) 296 77 66.





WONEN EN VRIJE TIJD Inloop
Meedoen wordt weer wat gemakkelijker

Bij verschillende inlopen bij jou in de buurt staan de deuren voor je open, 
en voor iedereen die graag weer onder de mensen wil. Zo wordt ‘meedoen’ 
weer wat gemakkelijker.
  
ACTIVITEITEN
Elke Inloop van GGzE De Boei  is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, 
samen leuke activiteiten kunnen ondernemen en soms samen gezellig 
kunnen eten tegen een kleine vergoeding. Niets moet. Je bent meer dan 
welkom als je er gewoonweg bent. Maar je kan ook meehelpen met het 
bereiden van het eten of meedenken over het menu.

WANNEER
Informeer naar de openingstijden bij de inloop in jouw buurt.

WAAR
In Eindhoven en omgeving.

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Kom eens een kijkje nemen.
Aanmelden is niet nodig. Je bent er altijd welkom.





Inlopen en dagbestedingsvoorzieningen regio Eindhoven

GEMEENTE EINDHOVEN

Strijp Centrum Inloop Strijp Beukenlaan 1b, onder de brug!, 
5616 SH Eindhoven

T 06 - 587 30 102

Woensel Zuid Dagbesteding ‘De Boei Kunst’ Kruisstraat 53, 5612 CD Eindhoven T 06 - 106 09 474

Woensel-West Inloop Woensel-West ‘De Tulp’ Celciusplein 18-19, 5621 BN Eindhoven T 06 - 536 22 504 of 040 - 244 35 32

Woensel Noord Inloop en dagbesteding Woensel-Noord Klerklaan 2B, 5624 BC Eindhoven T 040 - 212 08 65 of 06 - 229 20 254

Inloop Vaartbroek ‘Ontmoetingscentrum 
de Dommelbeemd’

Tarwelaan 56, 5632 KE Eindhoven T 040 - 261 38 81

Tongelre Dagbesteding Tongelre ‘Het Eetpunt` Tongelresestraat 483, 5641 AW Eindhoven T 06 - 833 06 300 / 
E deboeitongelre@ggze.nl

Gestel Dagbesteding Gestel ‘De Slappe Band’ Sterkenburg 2, 5653 ND Eindhoven T 06 - 818 24 68 / E info@slappeband.nl

Inloop Gestel ontmoetingsplek 
‘Het Buurthuukske’    

Sterkenburg 2, 5653 ND Eindhoven T 06 - 587 30 102

Stratum Inloop Stratum ‘De Zuidwester’   Cyclamenstraat 1 , 5644 KH Eindhoven T 040 - 211 26 97

Inloop Stratum ‘Huiskamer Tivoli’  Berenstraat 19, 5645 BG Eindhoven T 040 - 843 18 85

Kijk voor een overzicht van inlopen en dagbestedingsvoorzieningen buiten Eindhoven op de andere zijde.



Inlopen en dagbestedingsvoorzieningen regio Eindhoven

REGIO EINDHOVEN

Bladel, Reusel -de Mierden Dagbesteding Bladel ‘De Blaalse Hoeve’     Hofstad 60a, 5531 GD Bladel  Gerda de Vries (T 06 - 836 68 167) 
of Peter van Ruth (T 06 - 588 75 091)

Eersel   Inloop en dagbesteding ‘D’n Achterum’ Voortseweg 9, 5521 JB Eersel  T 0497 - 515 941

Bergeijk  Inloop en dagbesteding ‘Aquinohuis’  Dr. Raupstraat 52, 5571 CH Bergeijk   T 0497 - 845 434

Valkenswaard Inloop ‘Boeienswaard’ Pastoor van Vroonhovenstraat 1, 
5554 HJ Valkenswaard

T 040 - 787 97 72

Aalst Inloop ‘De Pracht’  De Pracht 2, 5583 CW Aalst  Joost ‘t Hoen (T 06 - 818 23 961)

Waalre Inloop ‘`t Eetpunt’ Michiel de Ruyterstraat 45, 5582 JL Waalre Joost ‘t Hoen (T 06 - 818 23 961)

Maarheeze Inloop ‘De Rode Draad’ Stationsstraat 52, 6026 CW Maarheeze Aaltje Bosma (T 06 - 831 03 079)

Heeze Inloop ‘`t Perron’    Schoolstraat 48, 5591 HM Heeze Aaltje Bosma (T 06 - 831 03 079) / 
Joost ‘t Hoen (T 06 - 818 23 961)

Son en Breugel Inloop ‘De Pastorie’  Zandstraat 26, 5691 CE Son en Breugel     Aaltje Bosma (T 06 - 831 03 079) / 
Joost ‘t Hoen (T 06 - 818 23 961)

Geldrop  Inloop ‘De Ontmoeting’ - Verenigings-
gebouw Oranje veld  

Jan van Amstelstraat 1, 5666 GE Geldrop  Tjerkje van Ham (T 06 - 836 68 168)

Mierlo Inloop en dagbesteding Mierlo 
Hobbyplek ‘`t Saam’   

Hekelstraat 4 , 5731 JD Mierlo Tjerkje van Ham (T 06 - 836 68 168)

Nuenen Inloop ‘Het Klooster’   Park 1, 5671 GA Nuenen Tjerkje van Ham (T 06 - 836 68 168)

Veldhoven Inloop Veldhoven  Jaspersstraat 1a , 5503 CH Veldhoven  T  040 - 295 32 61

Best  Inloop Best Leemkuilen 101, 5683 BT Best   T 0499 - 871 962 / 0499 - 310 217

Oirschot  Inloop en dagbesteding ‘’t Bint’  Rijkesluisstraat 36a , 5688 ED Oirschot  T 0499 - 578 359 / 0499 - 310 217



WONEN EN VRIJE TIJD Beschermd Wonen
Wonen met het veilige gevoel van ondersteuning

Beschermd wonen houdt in dat je in een woning woont met begeleiding 
in de buurt. Het is een goede optie als je zelfstandig wilt wonen maar 
daarbij ondersteuning nodig hebt, zoals bij de dagindeling, de maaltijden of 
financiële zaken. Daarbij krijg je ondersteuning bij bijvoorbeeld persoonlijke 
verzorging, huishouding of dagbesteding. Je hebt een persoonlijk begeleider 
die op afspraak met jou werkt en samen met je kijkt naar wat jouw wensen 
zijn en welke hulp hierbij het beste past. Maatwerk dus. Als het nodig is kun 
je 24 uur per dag een beroep op begeleiding doen.  

WAAR
In Eindhoven en omgeving.

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Maak een afspraak en bel (040) 255 36 50 of mail 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, of neem contact op met GGzE,
e-mail entreeklinisch@ggze.nl, telefoon (040) 296 78 55.





WONEN EN VRIJE TIJD Begeleid Wonen
Wonen met hulp op maat 

Wie begeleid woont, heeft een eigen woonruimte en krijgt ondersteuning bij 
bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, huishouding of dagbesteding.  
De begeleiding is op afspraak en op maat, maar als het nodig is kun je er  
24 uur per etmaal een beroep op doen. GGzE De Boei heeft een aantal 
woningen voor begeleid wonen. Ze liggen verspreid in de wijken en variëren 
van eenpersoonswoningen tot groepswoningen voor 4 personen.  

WAAR
In Eindhoven en omgeving.

INFORMATIE
Nieuwsgierig? Maak een afspraak en bel (040) 255 36 50 of mail 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, of neem contact op met GGzE,
e-mail entreeklinisch@ggze.nl, telefoon (040) 296 78 55.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING

Op Landgoed De Grote Beek is een B&B gevestigd met 24 kamers. Wil 
jij samen met collega’s zorgen dat onze gasten een fantastisch verblijf 
hebben? Dan is werken in deze B&B echt iets voor jou.
Het is mogelijk om bij B&B Landgoed De Grote Beek een leerwerk- traject 
te volgen. Na dit traject heb je genoeg ervaring en vaardigheden opgedaan 
om beter voorbereid door te stromen, bijvoorbeeld naar een betaalde baan.

ACTIVITEITEN
Je helpt mee met het ontvangen van de gasten, het verzorgen van het 
ontbijt of het schoonmaken van de kamers. Je krijgt je eigen taken en 
verantwoordelijkheden en je wordt gestimuleerd om zelfstandig te werken. 

WANNEER
De Bed and Breakfast is dagelijks geopend van 7.00- 23.00 uur.
De werktijden van de activiteiten die plaatsvinden zijn van maandag tot en 
met vrijdag van 7.00-10.30, van 11.00-15.00 en van 15.00-18.30. We kijken 
samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Grote Beekstraat 18b in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.benb-grotebeek.nl
Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met de B&B op  
(040) 297 02 18 of via bedandbreakfast@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of  
entreeambulant@ggze.nl.

Bed & Breakfast 
Landgoed De Grote Beek
Aan de slag in een luxe en sfeervolle B&B





DAGBESTEDING EN ACTIVERING

Volg bij Caffeine Dealers een leer-werktraject. Je leert het vak ‘barista’ in 
de praktijk en je kunt zelfs een diploma behalen. Na dit traject heb 
je genoeg ervaring en vaardigheden opgedaan om beter voorbereid door 
te stromen, bijvoorbeeld naar een betaalde baan.

ACTIVITEITEN
Bij Caffeine Dealers leer je om koffiebonen te branden, malen en verpak-
ken. Maar ook om een goede kop koffie te zetten. Je krijgt je eigen taken 
en verantwoordelijkheden en je wordt gestimuleerd zelfstandig 
te werken. 

WANNEER
Caffeine Dealers is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur. We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 23 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.caffeinedealers.nl
Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met Caffeine Dealers 
op (040) 297 02 85 of via caffeinedealers@ggze.nl

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of  
entreeambulant@ggze.nl.

Caffeine Dealers
Kwaliteitskoffie branden, zetten en verpakken





DAGBESTEDING EN ACTIVERING Grand Café Het Ketelhuis
Leer het horecavak in een monumentaal 
Grand Café  

In een monumentaal gebouw op Landgoed De Grote Beek is Grand Café 
Het Ketelhuis gevestigd. Elke dag komen hier ca 50 mensen lunchen.  
Wil jij samen met je collega’s zorgen dat de gasten tevreden zijn en nog 
eens terugkomen? 

ACTIVITEITEN
Je helpt mee in de keuken met het maken van gerechten, je staat achter de 
bar of je serveert het eten uit. Je krijgt je eigen taken en verantwoordelijk-
heden afgestemd op jouw wensen en mogelijkheden. Stap-voor-stap leer 
je zo zelfstandig mogelijk te werken. 
Je krijgt een goed beeld wat werken in de horeca inhoudt. 

WANNEER
Grand Café Het Ketelhuis is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 16.00 uur. We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 45 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ketelhuis-grotebeek.nl
Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met het Ketelhuis op 
(040) 297 06 54 of via grandcafehetketelhuis@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of 
entreeambulant@ggze.nl





DAGBESTEDING EN ACTIVERING

Bij Boerderij De Haen voelt iedereen zich thuis: van kippen en konijnen tot 
varkens en lama’s. De boerderij ligt op Landgoed De Grote Beek. 

ACTIVITEITEN
Vind je het leuk om te knuffelen met dieren? Of steek je ook de handen uit de 
mouwen om de dieren te verzorgen? Dat kan allemaal. De 
boerderij is een gezellige plek voor iedereen die van dieren houdt.

WANNEER
Boerderij De Haen is geopend van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur. We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 21 in Eindhoven

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/boerderij
Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met Boerderij De Haen 
op (040)  297 03 61 of boerderij@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of entree-
ambulant@ggze.nl.

Boerderij De Haen
Contact met dieren is een waardevolle ervaring 





DAGBESTEDING EN ACTIVERING De Plaza
Gezellige en toegankelijke activiteiten 

De Plaza is dé ontmoetingsplek op Landgoed De Grote Beek. Bij
De Plaza vind je van alles: een kledingwinkel, kapper, een bloem- en
kadowinkel en een gezellig koffiehuis.

ACTIVITEITEN
Vind je het leuk om als deelnemer aan te sluiten bij diverse activiteiten,
zoals bloemschikken of bakken en braden? Kom eens langs bij
De Plaza. Of loop gewoon eens binnen voor een kop koffie of thee
met wat lekkers erbij. Bij De Plaza is van alles te beleven!

WANNEER
De Plaza is iedere werkdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur.  
Het koffiehuis is iedere dag open van 13.00 tot 21.30 uur. We kijken samen 
met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 35 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/plaza
Loop eens bij ons binnen of neem contact op via 06-54 91 73 07 of 
plaza@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of 
entreeambulant@ggze.nl.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING

Op Landgoed De Grote Beek is een mooie Paardenhoeve gevestigd met 
meer dan 5 paarden.

ACTIVITEITEN
Bij de Paardenhoeve kun je verschillende activiteiten doen: de dagelijkse 
verzorging van de paarden, rijden, coaching met het paard als co-coach of 
een ritje maken met paard-en-wagen door het bos. Alle activiteiten zijn erop 
gericht je weer een stapje verder op weg te helpen.

WANNEER
De Paardenhoeve is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
16.00 uur. We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 27 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/paardenhoeve
Voor vragen over dit project kun je contact opnemen met De Paardenhoeve 
op (040) 297 03 61 of paardenhoeve@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of  
entreeambulant@ggze.nl.

De Paardenhoeve     
Mens en paard werken samen





DAGBESTEDING EN ACTIVERING De Tuin
Krijg groene vingers in onze tuin 

Landgoed De Grote Beek biedt veel mogelijkheden op het gebied van 
tuinieren: diverse tuinen, een grote kas en bos. 

ACTIVITEITEN
Bij De Tuin leer je alles over werken in de tuin. Het zaaien van planten, 
groenten en bloemen en het oogsten van verschillende producten. 
Daarnaast kloven en zagen we hout, onderhouden we het bos, bewerken 
metaal (lassen) en leggen we bestratingen aan. Heb jij groene vingers? 
Dan is De Tuin iets voor jou! Je krijgt je eigen taken onder goede bege-
leiding. 

WANNEER
De Tuin is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur. 
We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 69 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/detuin
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met De Tuin 
op (040) 296 77 44 of servicecentrumdetuin@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of 
entreeambulant@ggze.nl.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING De Schildersbus
Elke dag weer eer van je werk

Heb jij schilderstalent? Of wil je de vaardigheden van schilderen 
verbeteren? Bij de Schildersbus leer je van alles over dit mooie vak.

ACTIVITEITEN
Je helpt mee bij schilderklussen die de Schildersbus krijgt op allerlei 
locaties, onder andere van GGzE. Samen met de begeleiding en andere 
deelnemers lever je goed schilderwerk en zorg je voor tevreden klanten.

WANNEER
De schilders van de Schildersbus zijn iedere werkdag actief van 9.00 tot 
16.00 uur. Samen met jou kijken we wanneer jij kunt komen.

WAAR
De Schildersbus werkt op verschillende plekken in en rond Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/schildersbus
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met 
De Schildersbus op 06 83 66 68 54 of schildersbus@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deel- 
name) of neem contact op met het entreeteam op 06 - 306 43 059 of  
entreeambulant@ggze.nl.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING De Boekbinderij
Van ambacht tot heel hip

Ben je creatief, heb je passie voor papier en vind je het leuk om in een groep 
bezig te zijn? Dan is dagbestedingsproject De Boekbinderij iets voor jou!

ACTIVITEITEN
Wij bieden mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een plek waar je 
prettig kunt werken en tegelijkertijd mensen kunt ontmoeten. Je leert vaar-
digheden zoals op tijd komen en omgaan met collega’s. Voorbeelden
van werkzaamheden bij De Boekbinderij zijn reparaties van boeken, 
vouwwerkzaamheden, inringen van boekwerken of cursusmateriaal en 
het maken van hippe ingebonden notebooks, verjaardagskalenders, 
schrijfblokken en agenda’s.

WANNEER
De Boekbinderij is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur. We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Grote Beekstraat 12 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/boekbinderij
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met  
De Boekbinderij op (040) 297 06 51 of patrick.ter.haar@ggze.nl

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke 
deelname) of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of
entreeambulant@ggze.nl.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING Grafisch
Geef vorm aan jouw creativiteit

Ben je creatief en kun je overweg met Adobe Photoshop, Illustrator en/of 
InDesign? Vind je het leuk om een bijdrage te leveren aan het vormgeven 
van o.a. affiches, folders, flyers, uitnodigingen en logo’s? Dan is ‘Grafisch’ 
iets voor jou!

ACTIVITEITEN
Bij het project Grafisch  bieden we mensen met een afstand tot de arbeids-
markt een plek waar ze met name de creatieve, technische en arbeidsvaar-
digheden kunnen aanscherpen. Het team van Grafisch is een klein team, 
bestaande uit mensen met verschillende achtergronden en diverse talenten 
op het gebied van vormgeven en beeldbewerking. Voorbeelden van werk-
zaamheden bij Grafisch zijn het lay-outen van folders, flyers, affiches 
en posters, ontwerpen van producten voor evenementen als Grote Beek Pop, 
GGzE got talent en de Social Run maar ook ontwerpen van informatieve, 
up-to-date flyers, sportprogramma’s en activiteitenkalenders.

WANNEER
Grafisch is geopend van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. 
We kijken samen met jou wanneer jij kunt komen.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Grote Beekstraat 12 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.ggze.nl/grafisch
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met Grafisch 
op (040) 297 06 50 of lilian.koolen@ggze.nl

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-je-mee (kies voor Maatschappelijke deelname)
of neem contact op met het entreeteam op (040) 296 77 66 of
entreeambulant@ggze.nl.





DAGBESTEDING EN ACTIVERING De Professionals   
Helden in hun vak 

Iedereen heeft recht op betaald werk. Passend werk met mogelijkheden 
tot groei. Een vak leren en tegelijkertijd aan de slag met als doel weer 
meedoen in de maatschappij. Met de juiste opleiding en begeleiding 
helpen wij onze kandidaten daarbij. Zodat ze helden worden in hun vak. 
Bij De Professionals zijn verschillende traineeships mogelijk, bijvoorbeeld 
bij het distributiecentrum of als huismeester.

ACTIVITEITEN
Een traineeship is bedoeld als opstap naar de reguliere arbeidsmarkt en 
daarom voor bepaalde tijd. Je start met drie maanden in een werk- 
ervaringsplaats. Je kunt twee keer een halfjaar contract krijgen. 
Naast je werk volg je één dag per week een MBO-opleiding niveau 2.  
Deze opleiding duurt één schooljaar.

WANNEER
De traineeships starten twee of vier keer per jaar.

WAAR
Landgoed De Grote Beek, Dr. Poletlaan 42 in Eindhoven.

INFORMATIE
Neem eens een kijkje op de website www.deprofessionals.info
Voor meer informatie over dit project kun je contact opnemen met
De Professionals via deprofessionals@ggze.nl.

AANMELDEN
Voor meer informatie kun je opnemen via deprofessionals@ggze.nl





PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Herstelgroep
Samen beginnen aan een beter leven

GGzE werkt samen met Markieza

De cursus Herstellen Doe Je Zelf wordt ook wel HDJZ genoemd. In deze
cursus leer je praten en nadenken over jezelf. Je wisselt ervaringen uit en
je leert jezelf kennen. Je krijgt inzicht krijgen in je eigen proces.
Het is een groepsgewijze training waar een opbouw in zit.

BIJZONDERHEDEN
Deze cursus wordt gegeven door ervaringswerkers.

WANNEER
Deze cursus bestaat uit een aantal delen. 

WAAR             
Eindhoven en de Kempen. De training wordt gegeven bij jou in de buurt.

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen via (040) 255 36 50 of 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, (kies voor persoonlijke groei), of 
neem contact op met GGzE, e-mail entreeambulant@ggze.nl,
telefoon (040) 296 77 66.
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

GGzE werkt samen met Markieza

WRAP betekent Wellness Recovery Action Plan. Je werkt groepsgewijs 
en aan hand van thema’s als  persoonlijke ontwikkeling, hoop, steun, eigen 
regie, eigen verantwoordelijk leer je opkomen voor jezelf. Je maakt een 
gereedschapskist om je goed te laten voelen. Je brengt dit in kaart. Wie of 
wat heb ik daarbij nodig. Hoe herken ik het als het minder goed gaat.

BIJZONDERHEDEN
Deze cursus wordt gegeven door ervaringswerkers.

WANNEER
Deze cursus bestaat uit een aantal delen. 

WAAR             
Eindhoven en de Kempen. De training wordt gegeven bij jou in de buurt.

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen via (040) 255 36 50 of 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, (kies voor persoonlijke groei), of 
neem contact op met GGzE, e-mail entreeambulant@ggze.nl,
telefoon (040) 296 77 66.

WRAP    
‘Voel je goed – plan’
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Herstellen Doe Je Zelf
Leren praten/nadenken over jezelf

De cursus Herstellen Doe Je Zelf wordt soms HDJZ genoemd. In deze 
cursus leer je praten en nadenken over jezelf. Je wisselt ervaringen uit en 
je leert jezelf kennen. Je krijgt inzicht krijgen in je eigen proces. 
Het is een groepsgewijze training waar een opbouw in zit.

BIJZONDERHEDEN
Deze cursus wordt gegeven door ervaringswerkers.

WANNEER
Deze cursus bestaat uit een aantal delen. 

WAAR            
Eindhoven en de Kempen. De training wordt gegeven bij jou in de buurt.

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen via (040) 255 36 50 of 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, (kies voor persoonlijke groei), of 
neem contact op met GGzE, e-mail entreeambulant@ggze.nl,
telefoon (040) 296 77 66.
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PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

Aan de hand van zeven bouwstenen werk je, in je eigen tempo, in eigen 
tijd, met een daarvoor opgeleide coach (digitaal) samen aan je eigen 
verhaal.

BIJZONDERHEDEN
Deze cursus wordt gegeven door ervaringswerkers.

WANNEER
Deze cursus bestaat uit een aantal delen. 

WAAR             
Eindhoven en de Kempen. De training wordt gegeven bij jou in de buurt.

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen via (040) 255 36 50 of  
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, (kies voor persoonlijke groei), of 
neem contact op met GGzE, e-mail entreeambulant@ggze.nl,
telefoon (040) 296 77 66.

 

Digitaal herstel           
Al schrijvend je leven op een rijtje krijgen

I NVES T EREN  IN  DUURZA AM HERS TE L GGzE werkt samen met Markieza





PERSOONLIJKE ONTWIKKELING Fotovoice
Mijn oordelen verbeelden

In deze cursus werk je in een groep. Je trekt er op uit met een fototoestel 
en verzamelt beelden die je raken. De foto’s verbeelden een bepaald stigma 
en in de groep praat je hier samen over.

BIJZONDERHEDEN
Deze cursus wordt gegeven door ervaringswerkers.
In samenspraak met de groep worden de foto’s tentoongesteld

WANNEER
Deze cursus bestaat uit een aantal delen. 

WAAR           
Eindhoven en de Kempen. De training wordt gegeven bij jou in de buurt.

INFORMATIE
Voor meer informatie kun je contact opnemen via (040) 255 36 50 of 
deboei@ggze.nl.

AANMELDEN
Aanmelden kan via bit.ly/doe-mee-ggze, (kies voor persoonlijke groei), of 
neem contact op met GGzE, e-mail entreeambulant@ggze.nl,
telefoon (040) 296 77 66.
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Trajectbegeleiding           
Samen aan het werk

Ben jij op zoek naar werk of scholing? Naar behoud van je werk? Of wil je 
hierbij begeleid worden? De trajectbegeleiders van GGzE helpen je graag 
met het vinden van oplossingen die helemaal bij jou passen.

ACTIVITEITEN
Na aanmelding en een intake krijg je een vaste educatie- en arbeids- 
begeleider toegewezen.
Afhankelijk van je vraag zetten we trainingen in, of een traject naar een 
passende leer- en/of werkomgeving zoals stage, scholing, werkervarings-
plaatsen, vrijwilligerswerk, betaald werk en jobcoaching.  We leggen en 
onderhouden contacten met werkgevers en scholingsinstituten.  Waar 
nodig ondersteunen we je bij uitkeringsvragen en/of bij gesprekken bij 
UWV en gemeente. 

WAAR
Het team trajectbegeleiders bestaat uit educatie- en arbeidsbegeleiders, 
trainers, consulent Begeleid Leren, arbeidsdeskundige en (erkende) job- 
coaches.   Zij werken met bewezen succesvolle methodes, zoals de Indivi-
duele Rehabilitatie Benadering (IRB), Individuele Plaatsing en Steun (IPS)  
en Begeleid Leren (BL).

AANMELDEN
Verschillende opdrachtgevers kunnen mensen naar GGzE verwijzen. 
Bijvoorbeeld: je behandelaar van GGzE, je werkgever of contactpersoon bij 
UWV of gemeente.
Je GGzE-behandelaar kan je aanmelden via het digitale aanmeldformulier; 
bit.ly/doe-mee-ggze. Kies voor ‘Trajectbegeleiding’ of ‘IPS’.

CONTACTINFORMATIE 
Is jouw interesse gewekt en wil je nader geïnformeerd worden over wat
wij voor jou kunnen betekenen? Neem dan contact op met ons via telefoon-
nummer (040) 261 38 57, of per e-mail promenzo@ggze.nl.





Vrijwilligers zijn onmisbaar voor GGzE. Met hun enthousiasme, betrokkenheid en 
inzet vervullen ze een belangrijke functie voor onze cliënten. Wil je aan de slag 
als vrijwilliger? Bekijk dan de mogelijkheden en meld je aan.

ACTIVITEITEN
Als vrijwilliger kun je veel betekenen voor cliënten van GGzE, in groepsverband 
of juist individueel. Door jouw bezoeken ervaart de cliënt verbinding met de 
maatschappij en andersom blijft de maatschappij betrokken bij de cliënt. Je kunt 
samen verschillende activiteiten ondernemen. Denk bijvoorbeeld aan: een goed 
gesprek, wandelen over Landgoed De Grote Beek, winkelen in de stad/dorp of 
samen fietsen. Voor bijvoorbeeld de volgende activiteiten doen we graag een 
beroep op je:
• Helpen bij activiteiten en evenementen
• Verwelkomen van gasten op één van onze locaties
• Verzorgen van computerles voor cliënten
• Ondersteunen bij een eetpunt
De keuze is aan jou. Samen met een consulent vrijwilligerswerk kun je uitzoeken 
welke activiteit jou het beste ligt en op welke locatie je aan de slag wilt.

AANMELDEN
Ga je aan de slag als vrijwilliger bij concern GGzE, dan krijg je een vrijwilliger-
sovereenkomst en een vaste onkostenvergoeding. Tijdens de uitvoering van je 
vrijwilligerswerk ben je verzekerd tegen ongevallen en wettelijke aansprakelijk-
heid. Je neemt deel aan ons introductieprogramma en krijgt goede begeleiding 
op de werklocatie. Van vrijwilligers wordt een Verklaring Omtrent Gedrag 
gevraagd of een Akkoordverklaring Vrijwilligerswerk van de behandelaar.

Onze actuele vacatures staan vermeld op 
www.werkenbijggze.nl/portal-vervolgpagina/vrijwilligers.
Wil je meer informatie over vrijwilligerswerk bij GGzE of is er op dit moment geen 
passende vacature? Neem dan contact op met een consulent vrijwilligerswerk  
via telefoon (040) 297 07 07 of via e-mail vrijwilligerswerk@ggze.nl.

Vrijwilligerswerk           
Jouw inzet is onmisbaar
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