
Hart voor Werk is een organisatie gericht op 
participatie, zorg en welzijn en biedt onder-
steuning aan mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel (NAH).

Participatie
In de huidige maatschappij moet alles hip en modern, zaken gaan snel en veel- 
al digitaal. Ouderen, mensen met een beperking en de sociaal zwakkeren 
raken hierdoor steeds vaker in isolement en vergetelheid. Zij ervaren bijvoor-
beeld problemen in het vinden van een baan en in het maken van contacten. 
Bij Hart voor Werk is er naast begrip ook ruimte voor deze groep om juist wél 
deel te nemen in de maatschappij en zich te laten gelden. 

Zorg en welzijn
Hart voor Werk is gespecialiseerd in ondersteuning van mensen met niet-  
aangeboren hersenletsel (NAH). NAH is letsel aan de hersenen dat je oploopt 
gedurende je leven. Je bent er dus niet mee geboren. Hersenletsel kan ontstaan 
door bijvoorbeeld een ongeval, tumor of hersenbloeding. Vaak hebben mensen 
met NAH niet-zichtbare verschijnselen zoals moeite met concentreren en over-
prikkeling. Naast de problematiek die iemand met NAH ervaart, heeft de familie 
ook een groot verlies. De persoon die zij altijd hebben gekend, is veranderd en 
vaak ook hulpbehoevend geworden. Voor de naasten van NAH cliënten is bij 
Hart voor Werk ook aandacht.

Doel 
Het doel van Hart voor Werk is dat iedereen met NAH, ongeacht de achter- 
grond en sociale status, op een zinvolle manier kan deelnemen aan de maat- 
schappij. Mensen krijgen erkenning en waardering voor de persoon die zij zijn. 



We stellen vier kernwaarden centraal: 
persoonsgerichte ondersteuning,  
inclusie, diversiteit en verbinding.

Hoe streven we ons doel na? 
Hart voor Werk zit in een gebouw met 2 etages. Op de eerste etage vindt de re-
creatieve dagbesteding plaats. Hier worden dagelijks activiteiten georganiseerd 
voor mensen met NAH. Denk bijvoorbeeld aan sport- en bewegingsactiviteiten, 
zoals fitness en kunstzinnige activiteiten, zoals schilderen. De wensen van de 
cliënt zijn bij ons leidend.
Op de begane grond bevindt zich Kringloop de Kerketuinen en de horeca-corner. 
Hier vindt de mogelijkheid tot arbeidsmatige dagbesteding plaats en kunnen zo-
wel bezoekers van de kringloop als de cliënten elkaar laagdrempelig ontmoeten 
onder een genot van een kop koffie. 

Verwanten
NAH krijg je nooit alleen, het heeft ook veel impact op de naasten van een cliënt. 
Het is een ingrijpende situatie voor zowel de getroffene als de verwanten. Ook 
de naaste kan altijd bij ons terecht voor ondersteuning, vragen of informatie.  
Zo bieden wij elk kwartaal bijeenkomsten voor de naasten aan.

Professionals
Hart voor Werk is een HKZ gecertificeerde zorgorganisatie. Wij werken met 
professionele en betrokken begeleiders die jarenlange ervaring hebben met 
mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Zij hebben hart voor deze doel-
groep en kiezen er bewust voor om met hen te werken.

Naast de diversiteit in de NAH doelgroep, zijn onze professionals ook zeer 
divers; wij werken bijvoorbeeld met ervaringsdeskundigen. Wij kunnen dan 
ook stellen dat onze professionals de vraag van de cliënt in alle talen verstaan. 
Binnen Hart voor Werk werken we met de methodiek 'Hooi op je vork',  
specifiek gericht op mensen met niet-aangeboren hersenletsel. 

INTERESSE? 
Ben je op zoek naar recreatieve of arbeidsmatige dagbesteding gefinancierd 
vanuit de WMO, PGB of WLZ? Of wil je weten over wat Hart voor Werk voor 
jou kan betekenen? Neem dan contact op via 070 204 20 1 1 of 06 864 191 63, 
of stuur een mail naar info@hartvoorwerk.nl


