KOM bureau Veldwijk
Wat is het KOM bureau?
Bij het KOM bureau kunt u terecht voor
-

diverse vacatures/dagbestedingsaanbod voor arbeidsmatige
dagbesteding op Veldwijk of van onze onderaannemers
kennismakingsgesprek en inschrijven
informatie en vragen over het aanbod arbeidsmatige dagbesteding
uitbetalen voor de werkzaamheden op uw werkplek
voor arbeidsmatige dagbesteding binnen GGz Centraal ontvangt u een
kleine vergoeding vanuit het KOM bureau

u heeft een indicatie voor
dagbesteding

kennismakingsgesprek bij het KOM
bureau waar we uw wensen en ons
aanbod in arbeidsmatige
dagbesteding bespreken

zo nodig ondersteunt het KOM bureau in het proces naar in- of
externe arbeidsmatige dagbesteding

Voor wie?

Arbeidsmatige dagbesteding en het KOM bureau is voor iedereen
toegankelijk met een indicatie voor dagbesteding.
Heeft u geen indicatie voor dagbesteding en spreekt het u aan? Dan kunt u
dit met uw behandelaar of gemeente bespreken. Komt u er niet uit? Wij zijn
er om u hierbij te ondersteunen

Visie

het KOM bureau zorgt voor het
eerste contact tussen u en uw
nieuwe werkplek

U kunt starten bij uw nieuwe
werkplek
(arbeidsmatige dagbesteding)

Het hebben van arbeidsmatige dagbesteding is in meerdere opzichten van
belang. Het stelt mensen in staat verschillende sociale rollen te vervullen en
heeft in die zin positieve invloed op iemands zelfwaardering en zelfbeeld.
Arbeidsmatige dagbesteding is gericht op bevordering en behoud van de
zelfredzaamheid. Het biedt de gelegenheid om in contact te komen met
andere mensen en geeft structuur aan het dagelijks bestaan.

Wat kan het KOM bureau voor u betekenen?

Heeft u behoefte aan arbeidsmatige dagbesteding? Dan nodigen wij u uit om
tijdens de openingstijden binnen te lopen. In een gesprek kijken we of uw
voorkeuren aansluiten bij ons aanbod in arbeidsmatige dagbesteding.
Wanneer er een keuze gemaakt is, bemiddelen wij met de werkplek en
brengen we jullie in contact. Zo nodig kan er ondersteunt worden bij een
kennismakingsgesprek. Ook kunnen wij u begeleiden wanneer u
ondersteuning nodig heeft om de stap te zetten naar arbeidsmatige
dagbesteding.

Werkwijze uitbetaling KOM bureau

1. de medewerker op uw werkplek ondertekent de werkbrief zodra u
klaar bent met uw werk
2. tijdens de openingstijden van het KOM bureau of de
betalingsmomenten op uw dagbestedingslocatie kunt u uw
vergoeding ophalen op vertoon van de ondertekende werkbrief

De vergoeding is €1,00 per uur/klus voor arbeidsmatige dagbesteding binnen GGz
Centraal. De vergoeding wordt alleen uitgekeerd wanneer uw uitkering dit toelaat.
Wanneer de dagbesteding extern geboden wordt is er géén vergoeding vanuit GGz
Centraal.

Uitgave mei 2022

KOM bureau Veldwijk
Aanbod werkplekken (arbeidsmatige dagbesteding)
-

-

Werk Centraal
-

kwekerij
bloemenshop
inpakafdeling
plantsoendienst
houtbewerkingsafdeling
milieu/recycle-afdeling
dierenweide
fietsenmakerij

Restaurant Beukenrode/Lunchroom ‘t Hofje
Cliëntenbibliotheek
Berkenhof
Transport (was en post)
Facilitaire dienst, groot onderhoud en algemene gebouwen
alleen in samenwerking met medewerker

Afdelingen waar klussen aangeboden worden
Diverse onderaannemers
externe dagbesteding aanbieders met een gevarieerd aanbod

Heeft u vragen over de werkzaamheden op uw werkplek? U kunt deze
stellen op uw werkplek. Komt u er niet uit? Neem dan contact op met het
KOM bureau. De evaluatie en contactmomenten vinden plaats op uw
werkplek of bij het KOM bureau.

Openingstijden en uitbetalingen

KOM bureau, inschrijven/uitbetalen
donderdag
10.00-12.00 uur

Berkenhof, uitbetaling
meerdere momenten in de week mogelijk

Werk Centraal, uitbetaling
dinsdag
13.00-13.30 uur
donderdag
09.00-09.30 uur

Contactgegevens KOM bureau
KOM bureau
Locatie dienstencentrum
Landgoed Veldwijk
3853 AC Ermelo

 klussenopmaat@ggzcentraal.nl
 0341-566304 of 06-12856797
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