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Iets Anders is een methode speciaal ontworpen

voor mensen met een afstand naar de arbeidsmarkt of
maatschappij. Gedachte achter de methode is dat iedereen
talenten en mogelijkheden heeft. Soms zijn die talenten al
duidelijk, maar zijn er hindernissen die de weg naar arbeid of
deelname blokkeren. Soms moeten capaciteiten en interesses nog ontdekt worden. Pas dan kan gericht en effectief naar
deelname toe gewerkt worden.

Je leert door de methode IetsAnders waar je mogelijkheden en
talenten liggen en wat bij je past.
En wat je nog moet leren of verder
moet ontwikkelen. Daarmee gaan
we samen met jou aan de slag.
Via IetsAnders doe je werkervaring, kennis en kunde op.
Hiervoor krijg je volop de ruimte en
de mogelijkheid. Doelstelling is je
naar werk, werkgerichte dagbesteding of scholing te begeleiden. Net
wat bij je past of wat je nodig hebt.

Anders dan anderen

Veel vormen van dagbesteding
of leer-/werktrajecten gaan uit
van een vaststaand aanbod.
Deelnemers kun nen daar dan
bij instromen. Dat levert niet
altijd de motivatie of het gewenste leereffect op. Ook bestaan
veel groepen uit deelnemers
met eenzelfde achtergrond of

ondersteuningsvraag. Dat doen
we bij Iets Anders graag anders.

Gemixte
begeleidingsvragen

De begeleidingsvragen verschillen
van persoon tot persoon. Sommige medewerkers zijn langere
tijd niet actief geweest. Zij komen
dan naar IetsAnders om werkervaring op te doen en weer terug
te komen in een gezond dagritme.
Anderen onderzoeken hoe zij hun
toekomst willen vormgeven. Waar
het om gaat is: wat wil je leren om
weer zelfstandig verder te kunnen? Bij IetsAnders krijg je de tijd,
rust en ruimte om uit te vinden
wat jij wil en waar je goed in bent.
Om deze kennis vervolgens om te
zetten naar concrete actie.

Leren van elkaar

We gaan uit van wat jij en andere
deelnemers aan persoonlijke

ervaring meenemen. Maar ook
van wat jullie van elkaar kunnen
leren. Daarom werken jong en
ouder, hoger geschoold en niet
geschoold, ambachtslieden en
medewerkers die een ambacht
willen leren met elkaar. Iedereen
heeft iets te bieden waar een
ander van kan leren. Bij IetsAnders
wisselen we kennis en levens
ervaring uit maar vinden we ook
steun en herkenning bij elkaar.

Eigen initiatief

Je geeft zelf aan wat je wil leren.
Wanneer je een doel hebt bepaald,
begeleidt en ondersteunt Iets
Anders je bij het realiseren van dat
doel. Deze aanpak is niet vrijblijvend. Wel is er ruimte om dingen
uit te proberen. En ruimte om te
leren van het traject zelf: waarom
past een bepaalde aanpak wel bij
je, maar kom je met een andere
aanpak niet vooruit. En welke

voor dienstverlening in schoonmaak, dierverzorging of assistentie-verlenen of conciërgeklussen
verrichten op school of dagverblijf.
IetsAnders biedt je verschillende
trajecten aan. Waar je in stapt en
hoe je vervolgens aan de slag gaat,
wordt vooral bepaald door jouw
wensen en wat je nog moet leren.

Wat past bij je?

Wat past op het moment van
instappen bij je en wat heb je
nodig? Voor veel mensen is dat
eerst weer het leren wennen aan
structuur, een vaste indeling van
de dag en omgaan met elkaar.
De vaste locaties van IetsAnders
in Opmeer en Zwaag zijn daar
perfect voor. Hier zijn begeleiders
in de directe omgeving aanwezig
waar je op terug kunt vallen. Heb
je al een goed beeld van je kwaliteiten en wil je met meer zelfstandigheid aan de slag? Dan zijn de

leer-/werktrajecten interessant
en passend. Denk dan aan groenwerk, dierenverzorging, horeca,
camping, onderhoudswerk of trajecten bij diverse werkgevers. We
werken samen met verschillende
partners, zoals WerkSaam WestFriesland, Baanbreker Enkhuizen
of het Groene Erf in Waarland.
Ook werken we samen met verscheidene particuliere werkgevers.

Locatie Zwaag

Dit is onze oudste locatie van
IetsAnders. Hier zijn we gestart
met onze methode en aanpak. De
locatie in Zwaag is een robuuste
hal met werkruimte, winkel, kantine en ontspanningsruimte. Hier
ligt de nadruk vooral op starten
vanaf de basis. “Wie ben je, wat
wil je en waar starten we”
zijn de vragen waar we mee be
ginnen. Bouwen aan structuur,
vaste dagindeling en afspraken
nakomen zijn belangrijke zaken en
voorwaarden om verder te kunnen
groeien.
Dat is niet gemakkelijk als dat
niet eerder aan je gevraagd is of
wanneer je al lang uit de routine
bent. Daarom ondersteunen we je
daar bij. In Zwaag leer je het stuur
weer zelf in handen te nemen.
Er is volop ruimte voor ontdekken,
jezelf opnieuw uitvinden, doelen

bepalen en daar vastberaden mee
aan de slag te gaan.
We werken aan de hand van allerlei opdrachten van werkgevers
uit de buurt. Dat kunnen allerlei
klussen zijn: inpakken, schoonmaken, herstellen en restaureren.
Onze houtbewerkingsruimte is
goed ingericht. We knappen oude
meubels op tot weer goed bruikbare en trendy artikelen. Er is ook
een winkel waar we deze spullen
verkopen.

IetsAnders Opmeer

In Opmeer werken we vanuit
Basisschool ’t Ruimteschip.
We helpen bij het overblijven,
toezichthouden, assistentie in de
klas, conciërge-werkzaamheden
en schoonmaak. Vanuit een lokaal
in de school zijn dagelijks ongeveer 7-10 medewerkers aanwezig
die met de coaches aan de slag
gaan op de school zelf of in de
omgeving voor de buurt of voor
plaatselijk welzijnswerk.
Naast het werk voor de school
en omgeving zijn we ook actief
in onze eigen lokalen. We maken
mooie en verrassende producten
die we weer verkopen. Denk dan
aan seizoensproducten voor Kerst,
Pasen, Carnaval en Sinterklaas. Of
leuke attenties voor verjaardagen

in de school zijn dagelijks ongeveer 7-10 medewerkers aanwezig
die met de coaches aan de slag
gaan op de school zelf of in de
omgeving voor de buurt of voor
plaatselijk welzijnswerk.
Naast het werk voor de school
en omgeving zijn we ook actief
in onze eigen lokalen. We maken
mooie en verrassende producten
die we weer verkopen. Denk dan
aan seizoensproducten voor Kerst,
Pasen, Carnaval en Sinterklaas. Of
leuke attenties voor verjaardagen
en jubilea. Of gewoon omdat het
maken en hebben ervan zo leuk is!

Makerij in Hoorn

In de Makerij kun je een start
maken met je oriëntatie op een
traject. Welke vaardigheden heb
je nodig om bij een werkgever
aan de slag te kunnen? Waar gaat
je interesse naar uit? Je kunt van
verschillende soorten werkzaamheden proeven, de benodigde
vaardigheden opdoen en wanneer
je er klaar voor bent maak je de
volgende stap. Onder begeleiding
van een jobcoach, of supervisie
van WerkSaam, onze samenwerkingspartner, groei je verder.

Jobcoaching
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Locatie Enkhuizen

In Enkhuizen werken we samen
met een aantal partners, zoals
Welwonen en De Baanbreker en
Leekerweide. Hier vind je niet
één vaste werkplek maar zijn er
meerdere “standplaatsen” binnen
de stad.
Vanuit dagbestedingscentrum
De Specht kun je leren voor een
baan in winkel of horeca. Je werkt
in de winkel van de Specht of gaat
aan de slag in een leer/-werktraject bij Café Restaurant De Bonte
Veer.Als bordenwasser/spoeler,
assistent van de kok of in de bediening. De begeleiding is dicht in
de buurt.
Bij Hertenkamp Het Groene Hart
kun je aan de slag als dierenverzorger en klusser. Bij verzorging
hoort ook het schoon en netjes
houden van de hokken en de nabij
gelegen Heemtuin. In het Hertenkamp zelf komen veel schoolkinderen om projecten uit te voeren,
dagjesmensen en bewoners van
Enkhuizen voor een gezellig ommetje. Het is dus belangrijk dat de
omgeving er top uitziet. Je gaat
hier behoorlijk zelfstandig aan het
werk en voert de opdrachten zoals
afgesproken verder naar eigen
inzicht uit.

De werkzaamheden op het
Hertenkamp vormen een tandem
met het werk bij stadscamping De
Vest in Enkhuizen.
Camping De Vest biedt van april
tot november plaats aan vaste
kampeerders, vakantievierders
en trekkers. Werken op de camping betekent gastheer zijn, de
omgeving en de faciliteiten netjes
houden en beschikbaar zijn voor
klussen en vragen. Kortom, je
maakt het bezoek aan de camping
plezierig en comfortabel voor de
bezoekers. In de winterperiode
blijft het terrein in onderhoud en
wordt het weer “vakantieklaar”
gemaakt voor het volgende seizoen. Gevarieerd en zelfstandig
werk voor vele handen.

Meer weten over
IetsAnders?

Neem contact op met de
consulenten zorg en welzijn.
Zij zijn bereikbaar via telefoon
0229 57 68 68 of per mail:
leekerwijzer@leekerweide.nl.

Voor werkgevers

Denkt u “de medewerkers van
IetsAnders kunnen ook wel wat
betekenen voor mijn bedrijf,
school of organisatie?” Neem dan
contact op met Dick Visje (Zwaag),
Jan Fahner (Enkhuizen) of Maaike
Verlaat (Opmeer) via 0229 576868
of mail naar info@werkbedrijfietsanders.nl

Graag tot ziens!
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