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Deelnemers doen echt mee en zo voelen zij zich 
waardevol en zinvol. Het opdoen van allerlei 
ervaringen, zowel succes van een klus die is 
geklaard als een teleurstelling van een mislukte 
oogst, maakt weerbaar. Zorg is hiermee ingebed in 
het normale leven, waarbij de professionaliteit van 
de begeleiding zorgt voor veiligheid. Toewerken 
naar vrijwilligerswerk of een vakgerichte opleiding 
hoort ook tot de mogelijkheden. Land in Zicht kan 
een brug vormen tussen speciaal onderwijs en 
werk. 

Doelen

Aan deze doelen kunnen deelnemers werken:
• gezond dag- en nachtritme ontwikkelen
• met beide benen op de grond staan
• beter communiceren 
• grenzen aangeven of leren behoeftes uiten
• vaardigheden leren
• ook ontspanning, lol en gezelligheid 
 behoren tot de doelen
• toewerken naar vrijwilligerswerk of 
 een vakgerichte opleiding

Wie kan bij ons komen

We begeleiden diverse doelgroepen vanaf 18 
tot en met 99 jaar. Met de diagnose autisme 
burnout, verstandelijke beperking, psychiatrische 
problematiek of dementie. We zijn open van 
maandag tot en met vrijdag. 

In Amersfoort werken we samen met andere 
zorginstellingen, zodat alle expertise binnen 
handbereik is. Ook werken we samen met lokale 
organisaties en bedrijven. 
Echte zorg komt vanuit het hart. Om deze goede zorg 
te kunnen waarborgen en verantwoorden werken 
we met een kwaliteitssysteem en geschoolde 
medewerkers. 

Samen kijken naar mogelijkheden 
stimuleert ontwikkeling en groei. 
 
Echte zorg is:
• aandacht voor elkaar,
• maatwerk leveren, 
• onderdeel van een netwerk, 
• deel van een gemeenschap, 
• altijd in ontwikkeling, 
• en is persoonlijk en professioneel tegelijkertijd.

Land in Zicht is een kleinschalig zorgerf aan de rand 
van Amersfoort Vathorst. Hier ben je welkom zoals 
je bent. We kijken samen naar jouw mogelijkheden 
en vullen de dagbesteding naar jouw wens in. Je kan 
in de keuken, in tuinen of in de groentetuin werken, 
lekker klussen of filmen. Wij bieden zowel zinvolle 
dagbesteding als een leer-werktraject aan.

Heeft uw tuin een
opknapbeurt nodig? 

Wij kunnen u daarbij helpen!
Ook kunnen wij allerlei houten 
producten op bestelling maken.

Heeft u een wens, laat het
ons weten, dan voeren

wij het graag uit.

“Wij geloven dat elk mens 
iets moois komt brengen, en 
dat we heel veel van elkaar 

kunnen leren!”



Biologische groentetuin 

□ We hebben een eigen groentetuin

□ Je leert de grond te bewerken, 

 zaaien en oogsten

□ Ook schoffelen en onkruid wieden 

 hoort erbij

□ Je leert de tuin kennen in alle seizoenen

□ We gebruiken de groente voor de 

 dagelijkse lunch

“Ik voel me hier 
  enorm thuis 

en haal het beste 
uit mezelf”

Werken in het groen

□	 Je houdt van groen en je wilt hard werken

□	 Je gaat op stap met een echte hovenier

□	 Je leert veilig werken met tuinmachines

□	 Maaien, schoffelen, een tuin aanplanten

□	 Je wordt een echte vakman in het groen

Klussen en hout

□ Je bent handig of je wilt handig worden

□ Je leert veilig werken met gereedschap 

□ Zagen, meten en creatief omgaan met 

 materialen

□ Je bouwt van alles van hout in onze 

 eigen werkplaats

Het huis

□	 Je bent welkom in onze gezellige huiskamer

□	 Je leert brood bakken en soep maken

□	 Je maakt creatieve kaarten of versieringen 

 voor het huis

□	 We doen op vrijdag spelletjes

□	 Je kan bij ons muziek maken en zingen

□	 Je mag lekker bij het vuur zitten

Wat kan ik bij Land in Zicht doen?

Het maakt niet uit wat je achtergrond of diagnose 

is. Samen bepalen we welke begeleiding en 

activiteit bij je past. Dit noemen we maatwerk.

“Ik vind het fijn om
  samen met anderen  

te werken en nieuwe 
        vaardigheden te leren”


