
 � De start van jouw toekomst
 �Moderne werkplekken
 �Ontdek het beste in jezelf
 � Zet je beperking om in een kwaliteit
 � Jouw doelen, jouw tempo

Dagbesteding ICT

www.ictmaatwerk.com

 � Arnhem
 � Nijmegen
 � Doetinchem



Wij zorgen voor een gestructureerd dagprogramma, waarbij je alleen, of sa-
men met je collega’s werkt aan projecten. Er is altijd begeleiding aanwezig 
om jou verder te helpen en advies te geven. 

Wij bieden een plek waar we 
proberen het beste uit je te 
halen, op jouw tempo en vol-
gens de doelen die jij belangrijk 
vindt. We leggen geen tijdsdruk 
op, maar stimuleren jou wel om 
het beste uit jezelf te halen! In 
onze praktijkgerichte werkomge-
ving leer je door te doen. Er heerst 
een relaxte werksfeer, waarin hard 
gewerkt wordt, maar ook tijd is voor 
een geintje.

DAGBESTEDING
Haal het beste uit jezelf

ICT Maatwerk biedt arbeidsmatige dagbesteding voor mensen met 

een arbeidsbeperking. ICT Maatwerk onderscheidt zich door het mid-

del waarmee wij zorgen voor een goede begeleiding, namelijk ICT.

Structuur in de werkzaamheden

Passende werkzaamheden

Individuele aandacht

Rustige werkplek

Gezellige sfeer



Vind jij het leuk om iedere dag aan dezelfde opdracht te werken, of vind jij af-
wisseling in de werkzaamheden belangrijk? Bij ons zijn beiden mogelijk, omdat 
we jouw wensen en behoeften afstemmen op de opdrachten die we hebben.  

 
Wanneer een klant ons opdracht geeft tot het ma-
ken van een product, verdelen wij deze in kleinere 
onderdelen, waarbij we samen kijken waarin jij je 
verder wilt ontwikkelen. Vervolgens ben jij verant-

woordelijk voor dat deel van de opdracht voor de 
klant. Iedere dag ontvang je van ons de taken 
voor die dag, zodat je duidelijk weet wat er van 
je wordt verwacht.

WERKZAAMHEDEN
Werken aan de mooiste ICT projecten



We bieden dagbestedingsplaatsen die passen binnen de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (WMO), Wet langdurige zorg (WLZ), Jeugd-
wet en Participatiewet. Cliënten zijn bij ICT Maatwerk werkzaam op basis 
van een van de bovengenoemde indicaties, met behoud van uitkering.   
 
Benieuwd of jij in aanmerking komt voor dagbesteding bij ICT Maatwerk? 
Neem contact op binnen jouw gemeente en 
vraag naar de mogelijkheden!

Kennis van ICT is mooi maar 
niet het belangrijkste. Wij vin-
den het belangrijker dat je hier 
enthousiast over bent en hier 
graag meer in wilt leren. Voor ons 
staat jouw persoonlijke ontwikke-
ling voorop! ICT Maatwerk werkt samen 

met Driestroom

AANMELDEN
Kom meedoen!

Weet jij nog niet of ICT wel iets voor jou is en wil je dit graag  

ontdekken? Kom dan vrijblijvend meedraaien op een van onze  

locaties in Arnhem, Nijmegen of Doetinchem.



Wij bieden je een dagbesteding 
waarbij ICT centraal staat en de 
werkzaamheden afgestemd zijn op 
jouw doelen. Door onze maatwerk-
begeleiding kan jij je verborgen tal-
enten ontdekken, dit is waar onze 
focus op ligt. Wij staan open voor 
jouw inbreng en geven jou ruimte 
voor groei en ontwikkeling. Bij ICT 
Maatwerk is er altijd professionele be-
geleiding aanwezig om jou te onderste-
unen in je werk. We maken samen doelen 
waarin je je verder wilt ontwikkelen.

WAAROM
Werken bij ICT Maatwerk

Professionele begeleiding

Moderne dagbesteding

Op een echt kantoor

Ruimte voor groei en  
ontwikkeling

Uiteenlopende ICT 
Werkzaamheden

Het beste in jezelf 
ontdekken

Bij ons krijg je een gestructureerde werkplek op een echt kantoor. 

Daar bieden we je opdrachten en begeleiding die jou verder helpen. 

Je kan je ontwikkelen in alle onderdelen van het ICT-proces.



Doetinchem

Expeditieweg 7
7007 CM Doetinchem

0314 - 235000

doetinchem@ictmaatwerk.com

Nijmegen

Tarweweg 1F
6534 AM Nijmegen

024 - 2022450

nijmegen@ictmaatwerk.com

Arnhem

IJsselburcht 20
6825 BP Arnhem

026 - 8480167

arnhem@ictmaatwerk.com


