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Werk l Leer l Beleef bij Profila Zorggroep
Onze focus ligt op het faciliteren van een betekenisvolle dag voor al 

onze bewoners, cliënten en deelnemers. We kijken daarbij naar jouw 

wensen en behoeften. Meedoen in de samenleving heeft een positief 

effect op jouw welzijn en gezondheid en geeft voldoening. 

En dat is nou precies wat we samen met jou in ons programma  

Werk | Leer | Beleef willen bereiken. Samen met onze betrokken, 

bekwame begeleiders en jobcoaches, maar ook met lokale bedrijven en 

instellingen zoeken we naar jouw talenten en mogelijkheden.

Profila Zorggroep
Profila Zorggroep is een landelijke zorgaanbieder voor 

mensen met een verstandelijke beperking en/of psychosociale 

problemen. We bieden begeleiding en zorg op onze locaties, in 

gezinshuizen maar ook bij jou thuis.

Onze visie:  

Jezus Christus leert ons elkaar lief te hebben en naar elkaar 

om te zien. Jij bent kostbaar en waardevol in Zijn ogen. 

Daarom bieden wij jou met liefde en lef professionele zorg en 

ondersteuning en kijken wij samen met jou naar wat wél kan. 

Zo helpen wij jou je leven, met de mogelijkheden die je hebt, zo 

goed mogelijk vorm te geven. Werk, leer en beleef bij 
Profila Zorggroep
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Werk, leer en beleef bij 
Profila Zorggroep
Een betekenisvolle invulling van jouw dag

Maatwerk
We maken een begeleidingsplan op maat. Hierin staat wat je kunt en wat 

je wilt leren. Maar ook welke kansen en mogelijkheden jij ziet. We zoeken 

samen naar een passende werkplek, bij ons of op een andere locatie.

Jobcoach
Kies je voor een (betaalde) baan bij een bedrijf of instelling, dan 

krijg je begeleiding van een jobcoach die jou verder helpt in je 

ontwikkeling en groei.

Samen met anderen
Plezier in je werk en fijn samenwerken vinden wij belangrijk. 

Het is gezellig, je leert van elkaar en je doet samen de 

klussen. Je bent echt onderdeel van een team. Op onze 

Werk | Leer | Beleef locaties maakt het niet uit of je een 

lichte verstandelijke beperking of psychische problemen 

hebt of al wat ouder bent en een zinvolle invulling van je dag 

zoekt. 

Verschillende activiteiten
Je kunt van alles bij ons doen. Zoals 
productiewerk, houtbewerking, creatieve 
activiteiten, tuin- en dierverzorging en nog 
veel meer. We werken nauw samen met 
bedrijven en instellingen uit de buurt. 

Ben je benieuwd naar wat Werk l Leer l Beleef 
bij Profila Zorggroep jou te bieden heeft? 

Kijk dan op onze website:  
www.profilazorggroep.nl 


