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Ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen. www.casestocare.nl

Wij bieden ondersteuning op het gebied van wonen, werken en leven aan jongeren en 

jongvolwassenen met een ‘stempel’ en hun ouders. Ons specialisme ligt bij (SG)LVB, ASS, 

PDD-nos, AD(H)D, ODD en/of in combinatie met hechtingsproblematiek.



Vaak wordt 
een situatie  
uitzichtloos...

Samen sterk
Zinvolle 
daginvulling

Alle begin is moeilijk. Wij begrijpen als geen ander dat 

soms wel de wens bestaat een dag invulling te hebben, 

maar dat de stap er naar toe wat lastig kan zijn. Het 

opstaan, daadwerkelijk gaan, of het aanwezig blijven kan 

soms moeilijk zijn. Van ons mag u verwachten dat wij hierin 

een stapje extra zetten. Los van eigen inzet, leren wij onze 

jongeren om hun collega’s hierbij te ondersteunen.

Wij brengen onze jongeren verantwoordelijkheid bij door 

ze eigen projecten te geven. Dit kan een individuele taak 

zijn, maar ook het eindresultaat van een product. Hiermee 

geven wij hun een zinvolle daginvulling. Dit helpt hun om 

een normaal dag- en nachtritme op te bouwen. 

Naast het opknappen van meubels gaan wij met hun op 

zoek naar hun eigen ambities, mogelijk heden en onmogeli-

jkheden. Wanneer de stap naar zelfstandigheid gezet kan 

worden, kunnen deze jongeren bij ons een (zelf)vermaakte 

huisraad uitzoeken.

Om jongeren uit hun isolement te halen, bieden wij een dagbesteding aan

 in de vorm van een meubel(ver)makerij. Wij knappen houten meubels op en verkopen 

deze via een verkooppunt of internet. We vinden het belangrijk jongeren in te zetten op basis 

van hun draagkracht en om te werken in kleine groepjes. Zo blijft het overzichtelijk en is er 

voldoende individuele tijd voor iedereen.

Mee meubelen? Bel of mail ons.

...omdat er simpelweg geen doel is om 

de dag te starten. Waarom zou je op 

tijd op staan als je toch niets te doen 

hebt? En waarom op tijd naar bed 

als je de volgende dag geen invulling 

hebt? Het dag- en nachtritme wordt 

zo gemakkelijk omgegooid, tot grote 

frustratie van huisgenoten. De eigen 

biologische klok raakt van streek, wat 

een lusteloos gevoel geeft.

info@casestocare.nl          06 115 159 57

Een stapje verder...
Naast standaard dagbesteding, biedt CasesToCare de mo-

gelijkheid tot arbeidstraining. Nadat in de werkplaats van 

MeubelVermaak een basis is gelegd voor werknemersvaar-

digheden, stippelen wij samen met de jongere een route uit. 

Deze route is gericht op arbeidsparticipatie. De opgedane 

vaardigheden gaan wij vervolgens met hun oefenen in de 

praktijk. Individueel of in groepsverband, gaan wij onder 

leiding van een arbeidstrainer naar ambulante beschermde 

werkplekken waar zij stage kunnen lopen. CasesToCare 

heeft samenwerkingsverbanden met diverse bedrijven in de 

regio Stedendriehoek waar in verschillende branches kan 

worden gewerkt. 

Aan het einde van dit traject op maat, wordt samen met de 

jongeren gekeken welke uitstroom het beste bij hun past. 

Meubelvermaak is een onderdeel van CasesToCare.



Ondersteuning aan jongeren en jongvolwassenen. www.casestocare.nl

Wil je weten wat CasesToCare voor jou kan betekenen? 
Bekijk www.casestocare.nl of neem vrijblijvend contact op via 06 115 159 57 of info@casestocare.nl

CasesToCare zet zich in voor jongeren en  
jongvolwassenen met een ‘stempel’, 

een afstand tot de maatschappij 
en een weerstand tegen hiërarchische 

zorgorganisaties.


