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Welkom bij Werk Centraal! 

Wie zijn wij? 
Werk Centraal biedt diverse werkplekken in de vorm van arbeidsmatige 
dagbesteding, arbeid re-integratie, leerwerkplekken en 
trajectbegeleiding. Fysieke activiteiten staan voorop. Deze werkplekken 
bevinden zich in de kwekerij, plantsoendienst, bloemenshop, 
timmerwerkplaats, dierenweide, fietsenmakerij, recycle afdeling  en de 
inpakafdeling. Ook is er ruimte voor ontspanning of het ontwikkelen van 
eigen activiteiten.  

Werk Centraal biedt daarnaast verschillende workshops aan, denk hierbij 
aan houtbewerking en bloemschikken. Deze workshops zijn een vorm van 
educatieve dagbesteding en toegankelijk voor cliënten met een indicatie 
dagbesteding.  

Werk Centraal organiseert regelmatig markten zoals de tuinplantenmarkt 
en de kerstmarkt.  Ook buiten Veldwijk verkopen we regelmatig onze 
artikelen. 

Voor wie?  
Werk Centraal is voor iedereen toegankelijk met een indicatie voor 
dagbesteding of trajectbegeleiding. 

Spreekt (arbeidsmatige) dagbesteding bij Werk Centraal u aan?  
Bespreek dan, indien nodig, met uw behandelaar of uw gemeente wat de 
mogelijkheden zijn. Komt u er niet uit? Wij zijn er om u hierbij te 
ondersteunen.  

Werkplekken bij Werk Centraal 
Kwekerij 
In de kwekerij volgen we het hele proces van het kweken van groen. 
Verschillende afdelingen maken gebruik van de opgekweekte planten en 
bloemen van Werk Centraal. We verkopen ook planten in de winkel en op 
(onze) markten. 
 

Plantsoendienst 
De plantsoendienst verzorgt verschillende hovenierswerkzaamheden 
zowel op Veldwijk als bij particulieren en bedrijven.  
 

Bloemenshop 
In de bloemenshop kunt u mooie bloemen, boeketten, planten, 
producten die gemaakt zijn door cliënten en verschillende tuinartikelen 
en huisdecoraties kopen. Iedereen is van harte welkom in onze winkel. 
 

Timmerwerkplaats 
In de timmerwerkplaats kunt u verschillende houten artikelen maken. 
Denk hierbij aan plantenbakken, tafels en loungesets voor in de tuin.  We 
werken in opdracht van klanten waarbij we alles naar wens én op maat 
maken. Tegen vergoeding bezorgen we ook thuis. 
 

u heeft een indicatie voor 
dagbesteding of trajectbegeleiding 

kennismakingsgesprek 

we  bespreken uw wensen rondom 
werkzaamheden bij Werk Centraal  

starten bij werkplek 
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Dierenweide 
De werkzaamheden bij de dierenweide zijn op alle niveaus in te richten. 
Het contact met dieren en het verzorgen ervan heeft op veel mensen een 
positieve invloed. Daarnaast is de dierenweide een ideale plek om te 
wandelen en ontspannen.  
 
Fietsenmakerij 
Elke dinsdag en donderdag van 13.00-16.00 uur is onze fietsenmakerij 
geopend. De service bestaat uit eenvoudige reparaties. De fietsenmakerij 
is beschikbaar voor interne én externe klanten. 
 
Recycle afdeling 
Binnen onze recycle afdeling recyclen wij klein-witgoed (geen koelkasten 
en vriezers), huishoudelijke apparaten en metalen. 
 
Inpakafdeling 
De inpakafdeling  verzorgt eenvoudig sorteer- en inpakwerk met als doel 
dag structuur en werkervaring. Wij verrichten werkzaamheden voor 
zowel interne als externe klanten en bedrijven.  

Webshop 
Bekijk in onze webshop, www.webshop.ggzcentraal.nl, de artikelen die gemaakt worden door cliëntmedewerkers van 
Werk Centraal. 

Openingstijden 
Werk Centraal & Bloemenshop 
Maandag  09.00-12.00* 13.00-16.00*   
Dinsdag  09.00-12.00 13.00-16.00   
  Fietsenmakerij 13.00-16.00 
Woensdag 09.00-12.00 13.00-16.00   
Donderdag 09.00-12.00 13.00-16.00 
   Fietsenmakerij 13.00-16.00 
Vrijdag  09.00-12.00  

*de Bloemenshop is op maandag gesloten  
  

Contactgegevens 
Werk Centraal          0341 566326 
Landgoed Veldwijk         werkcentraal@ggzcentraal.nl 
3853 LC Ermelo                    GGz Centraal Veldwijk 

 
 
 

 

Bloemschikken op reservering, max 10p. 
Woensdag 09.00-10.00 11.00-12.00  
  13.00-14.00 14.00-15.00  
Donderdag 09.00-10.00 11.00-12.00 
 

Dierenweide 
Maandag 09.00-11.30  
Dinsdag  09.00-11.30  
Woensdag 09.00-11.30  
Donderdag 09.00-11.30  
Vrijdag  09.00-11.30 
 


