
���������������������������

Pr
in

t-
 e

n 
C

op
ys

ho
p 

M
oB

i, 
Le

id
en

.

���������������������������

Landschaps 
Onderhoud 

Project

Inlichtingen:

Wees welkom en kom ons team 
ondersteunen. Draai een dagje mee om 
te kijken of het LOP wat voor je is. 
Om mee te kunnen met het LOP heb 
je een indicatie dagbesteding nodig. 
Vragen hierover (en hulp hierbij) kun 
je stellen aan je begeleider, aan Movens 
of aan de begeleiders van het LOP.

LOP Buizerd 
Werkbegeleider: Liesbeth
Werkzaam: maandag t/m donderdag
Telefoon: 06 5258 2295
Email: l.beaumond@rivierduinen.nl

LOP Wendakker
Werkbegeleider: Peter
Werkzaam: dinsdag, woensdag 
en vrijdag
Telefoon: 06 5258 2266
Email: p.meeuwenoord@rivierduinen.nl

Movens arbeidsmatige 
dagbesteding:
Petra de Waal; oriëntatie, informatie 
en intakegesprekken
Bereikbaar: maandag, dinsdag en 
donderdag van 9.30 tot 16.00
Telefoon: 06 2098 8545
Email: P.deWaal@rivierduinen.nl

Jouw 
arbeidsmatige 
dagbesteding?



Wat moet je kunnen? 

Wat levert het op?

Ervaring is geen vereiste. Als groep ondersteu-
nen we elkaar en we leren je de vaardigheden 
die nodig zijn voor het werk. Voor iedereen is 
er wel wat te doen. Is handmatig werken iets 
voor jou? Prima. Het is echter ook mogelijk om 
via het LOP bepaalde cursussen te volgen zodat 
je onder andere met een bosmaaier of met een 
motorzaag overweg kunt gaan.

Het LOP is een dagbesteding. Je doelen om mee 
te gaan kunnen onder andere zijn: 

- Werkritme opbouwen en werkervaring opdoen
- Structuur in de dag en in de week aanbrengen
- Zinvol bezig zijn in het groen
- Je hoofd legen; tot rust komen
- Sociale contacten opbouwen
- Natuurkennis opdoen
- Doorstromen naar betaald werk 

Het LOP biedt je een veilige werkomgeving. 
De begeleiders hebben jarenlange ervaring in 
het werken in het groen en met het begeleiden 
van mensen met een GGZ-achtergrond. Je krijgt 
van ons werkkleding en iedereen krijgt van ons 
een kleine onkostenvergoeding. Voor koffi e of 
thee tijdens de pauzes wordt gezorgd. 

Opdrachtgevers en werkzaamheden

Het Landschapsonderhoud Project komt op de 
mooiste locaties. Zo werken we onder andere op 
verschillende landgoederen en in natuurgebieden 
van Staatsbosbeheer, van het Zuid Hollands 
Landschap en op landgoederen die in privébezit 
zijn. 

Werkzaamheden kunnen onder andere zijn:

-  Onderhouden van wandelpaden door middel   
 van snoeien en door padranden te maaien
- Uitsteken, wegmaaien of afzagen van houtop- 
 slag wat ongewenst is 
- Onderhoud van hakhoutbossen en bossages 
- Maaien en maaisel opruimen van velden,   
 bosranden, slootranden om zeldzame planten  
 terug te krijgen of om ervoor te zorgen dat  
 het gebied niet dicht groeit
- Wilgen knotten en snoeien van laanbomen
- Takkenrillen maken
- Rasters aanbrengen of repareren
- Verwijderen van zwerfafval in de duinen

Kom helpen in de natuur

Het Landschapsonderhoud Project 
(LOP) is een arbeidsmatige 
dagbesteding van Movens te Leiden
en is onderdeel van GGZ Rivierduinen.

Wij trekken er dagelijks met onze 
bussen op uit om natuurorganisaties 
en landgoedeigenaren te ondersteu-
nen in het onderhoud van hun 
terreinen en onze hulp is hard nodig. 
Ben je op zoek naar een arbeids-
matige dagbesteding en wil je ook 
graag werken in het groen? 

Dan ben je van harte welkom om een 
dagje uit te proberen om te kijken 
of het LOP iets voor jou is. 
De meeste deelnemers van het LOP 
worden opgehaald op locatie 
Endegeest, maar in overleg is een 
andere ophaallocatie ook mogelijk.




