
Informatiefolder
Werken, leren en 
sport (WLS)

De afdeling Werken, Leren en Sport (WLS) verzorgt de 

dagbesteding- en werkervaringstrajecten voor patiënten van 

het FPC, FPK en FPA in Poortugaal. Wij bieden in de kliniek 

verschillende vormen van werk en dagbesteding aan, zoals 

houtbewerking, tuin, assemblage en handvaardigheid. 

Ook is er een dagactiviteitencentrum waar o.a. door de 

recreatiecommissie activiteiten worden georganiseerd. Wij 

bieden onze patiënten de mogelijkheid om verschillende 

erkende diploma’s en certificaten te halen, onze collega’s 

van onderwijs geven branchegerichte opleidingen en 

trainingen die aansluiten bij de wensen en behoeften van de 

huidige arbeidsmarkt. 

Volg Fivoor op social media!

Contactinformatie

Adresgegevens:
FPC de Kijvelanden
Kijvelandsekade 1
3172 AB Poortugaal

Postadres:
Postbus 900
3160 AC Rhoon

Producten en diensten:
gerard.metselaar@fivoor.nl
 010 - 503 1244
tom.oosterhout@fivoor.nl
010 - 503 1212

Arbeidsconsulenten:
kvl.arbeidsconsulenten@fivoor.nl
010 - 503 2616
010 - 503 1212



Metaalbewerking
De metaalwerkplaats biedt de mogelijkheid om patiënten kennis te laten maken 
met verschillende facetten van dit vak. In onze professionele werkplaats kunnen 

patiënten een lasopleiding volgen en licht productie 
werk verrichten. 

Creatieve Handvaardigheid (CHV) en Textiel
Voor onze patiënten is er een handvaardigheidslokaal en 
een textielwerkplaats, hier kunnen zij onder begeleiding 
werken aan verschillende projecten. Beide werkplaatsen 
bieden ruimte aan het ontwikkelen van creatieve ideeën 
van de patiënt zelf, maar ook aan 
praktische zaken. Bijvoorbeeld een 
knoop aan een broek zetten of een 
kapotte vaas repareren.

Fiets
Binnen de kliniek is er de mogelijkheid om een fiets te laten 
onderhouden. De fietsen van patiënten en medewerkers 
worden hier gerepareerd of een oude fiets wordt opgeknapt. 
Zo is het ook mogelijk om een tweedehands fiets te kopen.

Wat biedt Werken, Leren en Sport?

Resocialisatie is het doel van de behandeling in het FPC, hiervoor is onder 

andere werkervaring nodig. Dit wordt mogelijk gemaakt door begeleid 

en onbegeleid op werkverlof te gaan. Onze arbeidsconsulenten zijn 

hierbij de verbinding tussen de tbs, de patiënt en de externe werkgevers. 

Naast werken en leren kan er ook gebruik worden gemaakt van 

verschillende sportfaciliteiten. Zo beschikt de kliniek over een sportveld, 

gymzaal, een cardioruimte en een zwembad.

Heeft u ideeën op het gebied van dagbesteding en resocialisatie van 

onze patiënten? Dan vragen wij u om met ons mee te denken! Wie weet 

kunnen wij een samenwerking aangaan. Neem gerust contact op om de 

mogelijkheden te bespreken.

Houtbewerking
In onze kliniek is er een moderne houtwerkplaats, 
waar patiënten onder begeleiding van collega’s 
aan verschillende projecten kunnen werken. Zo 
kunnen er diverse meubels worden besteld en deze 
worden door onze patiënten op maat en naar uw 

wens gemaakt. Op deze 
manier krijgt u een uniek 
meubelstuk, bijvoorbeeld 
een originele tuinset of 
een prachtige kast. 

Ook houdt de afdeling zich bezig met kleinere 
werkstukken, denk bijvoorbeeld aan houten (tapas)
planken welke gepersonaliseerd kunnen worden met 
een boodschap of logo. In samenwerking met de 
metaalwerkplaats is er nog veel meer mogelijk! Wat dacht 
u van een eikenhouten tafel met stoere metalen poten? 

F I V O O R . N L

Tuinafdeling
Het kweken van allerlei soorten planten en 
diverse groentes gebeurt in de kas van onze 
tuin. Onze patiënten leren hier van alles over 
tuinieren en tuinonderhoud, ook krijgen zij 
de mogelijkheid om het geleerde binnen 
de muren van onze kliniek te oefenen. Onze 
medewerkers van de tuinwerkplaats verzorgen 
niet alleen het tuinonderhoud in de kliniek, 
maar in opdracht werken zij ook samen met 
patiënten met een verlofkader aan projecten 
buiten de kliniek. De afdeling tuin is ook 

zeer actief bezig met het produceren van haardhout, dat in diverse tuincentra 
en bouwmarkten in de regio wordt verkocht. In het voorjaar zijn er prachtige 
bloemen en planten te verkrijgen en wordt er tijdens de feestdagen gewerkt aan 
bijvoorbeeld kerststukjes.

Assemblage
De werkzaal van assemblage biedt de 
mogelijkheid om diverse werkzaamheden 
aan te bieden. Zo worden er door onze 
patiënten voor zowel de Nederlandse 
als buitenlandse markt fietsonderdelen 
in elkaar gezet. Daarnaast zijn onze 
medewerkers altijd op zoek naar 
nieuwe mogelijkheden, zo blijven 
de werkzaamheden afwisselend en 
uitdagend voor onze patiënten. 

Meer informatie
Op verschillende werkplaatsen worden producten gemaakt, ook 
op bestelling! Wij hanteren gunstige prijzen en levering aan huis 
(tegen een kleine meerprijs). Meer weten of een vrijblijvende 
offerte aanvragen? Neem dan contact met ons op.


