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Cliënten hebben bij ons een ruime keuze in 
dagbesteding. Van fietsen maken tot bosbouw 
en van houtbewerking tot catering. Elke cliënt 
krijgt een uniek en persoonlijk traject, waarbij 
we kijken waar de behoeften en capaciteiten 
liggen. Onze werkmeesters zijn vakmensen met 
kennis van de individuele problemen. Cliënten 
kunnen dus rekenen op begeleiding van mensen 
die weten wat ze beweegt. 

Ons doel is de cliënt zover mogelijk op de weg 
terug te brengen. Voor de één is dat re-integra-
tie, voor een ander nuttige dagbesteding. 
We kijken per individu wat de mogelijkheden 
en onmogelijkheden zijn. Dit kan ook beteke-
nen dat een cliënt wordt geplaatst bij één van 
onze samenwerkingspartners (o.a. Humanitas 
en RIBW).

De werkzaamheden van Tactus Werk bestaan 
uit professionele begeleiding, activering, mo-
tivering en toeleiding van mensen naar een 
gesubsidieerde of reguliere baan. We hebben 
aanbod voor individuele cliënten, bedrijven, 
gemeenten, UWV en hulpverleners in de zorg.
Al jaren zien wij het resultaat van activering, 
werk en maatschappelijk herstel.

Werk en dagbesteding

Bij Tactus kennen we de waarde van werk. Het is een belangrijke stap op weg naar 
herstel. Werk of dagbesteding brengt de cliënt weer in beweging en biedt toekomst-
perspectief.  

  Werk   Tactus

Het verhaal van Carlo

Zijn leven kenmerkte zich lange tijd door verslaving, maar bevindt zich nu in rustiger 
vaarwater. Het werk dat hij dagelijks bij Tactus doet, helpt Carlo daar bij. De 38-ja-
rige ex-verslaafde is nagenoeg elke werkdag te vinden bij Tactus. Het geeft hem re-
gelmaat; een ankerpunt om aan vast te houden. “Zonder deze voorziening weet ik 
niet of ik het zou redden.” Carlo gebruikte jaren diverse middelen voor hij bij Tactus 
belandde. “Het gaf me een eerste aanzet om uit de situatie te komen waarin ik me 
bevond. Ik was blij weer iets om handen te hebben. Het is belangrijk voor me om hier 
te komen; de regelmaat van dit werk zorgt dat ik weer ritme heb. Zonder deze moge-
lijkheid was ik zeer waarschijnlijk teruggevallen in oude gewoontes.”

Tactus    Werk   

Voor mensen met

• Verslavingsproblematiek
• Psychische problematiek
• Gedragsproblematiek 
• LVB-problematiek
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5 redenen om naar Tactus te verwijzen

• Jarenlange ervaring met de doelgroep

• Korte lijnen met zorgteam

• Passende dagbesteding

• Geschoolde werknemers

• Altijd plek!

Heeft u vragen? Mail naar vragen@tactus.nl
Kijk voor een overzicht van de locaties op onze website.

Keulenstraat 3  088 382 28 87

Postbus 154  Fax 0570 50 01 15

7400 AD  Deventer  vragen@tactus.nl  

   www.tactus.nl


