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In dit Productenboek Arbeidsmatige dagbesteding staan de projecten Arbeidsmatige dagbesteding in 

het Rijk van Nijmegen. Dit boek is ingedeeld op basis van  7 werksoorten.  Deze indeling hanteert het 

WerkBedrijf voor het in beeld brengen van kandidaten en werkgevers. De 7 werksoorten zijn: 

 Techniek, reparatie en montage 

 Grijs, groen en buiten 

 Schoonmaak 

 Horeca, catering, verkopen en begeleiden 

 Administratie 

 Toezicht en beheer 

 Productie, magazijn en logistiek 

Alle projecten worden ingedeeld in één van bovenstaande werksoorten. Ook al zijn sommige 

projecten moeilijk in te delen, er zal dan toch worden gekozen voor de werksoort die het meest 

passend is.  

Wij willen in dit boek alle projecten opnemen van de 6 hoofdaanbieders (Pluryn, Driestroom, RIBW, 

Siza, Werk te doen en Iriszorg) als ook van de onderaannemers van deze aanbieders en van de 

partijen uit de zogenaamde percelenregeling. Het is een dynamisch document, omdat er partijen en 

projecten verdwijnen en er nieuwe bij komen.  

Het productenboek kan  door kandidaten, ouders en toeleiders gebruikt worden ter oriëntering op 

de werkplekken en de mogelijkheden van arbeidsmatige dagbesteding in het Rijk van Nijmegen.  

Mocht het nog niet duidelijk zijn in welke werksoort en/of in welk project de kandidaat het beste op 

zijn plaats is, dan kan er een oriëntatiefase worden ingezet van 3 maanden waarin dit kan worden 

bepaald.  

Wanneer u aanvullingen heeft of wijzigingen wilt doorgeven dan kan dit op het volgende mailadres: 

arbeidsmatigedagbesteding@wbrn.nl. De wijzigingen zullen wij verwerken in de volgende versie.  

  

mailto:arbeidsmatigedagbesteding@wbrn.nl
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Werkzaamheden: 

 Aanleg en onderhoud van technische installaties en voorzieningen binnen en buiten 
(luchtbehandeling, verwarming, bekabeling e.d.). 

 Eenvoudige installatiewerkzaamheden binnen en buiten (wand verplaatsen, 
magazijnstellingen, transportband, e.d.) 

 Bouwwerkzaamheden zoals timmeren en schilderen. 

 Montage, assemblage van componenten, onderdelen, machines en installaties. 

 Reparatie van componenten, onderdelen, machines en installaties. 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Installateurs 

 ICT 

 Reparatiebedrijven 

 Detailhandel 

 Groothandel en opslag 

 Productie algemeen 

 Bouwnijverheid 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Woningcorporaties 
. 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Techniek, reparatie en montage: 

 Gaat in de basis graag voor de inhoud en het resultaat; en/of 

 Techniek is een vak maar je kunt het gerust ook als een hobby beschouwen, 
zeker is “oefening baart kunst”; en/of 

 Laat liever zijn/haar handen spreken dan zijn/haar mond, maar kan wel goed 
samenwerken in een team; en/of 

 Heeft een goed ontwikkelde fijne motoriek; en/of 

 Heeft er geen moeite mee om een gedeelte van de dag te staan, te lopen en te 
bukken, en ook tillen hoort daar af en toe bij. 
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Werkzaamheden: 

 Aanleg en onderhoud van groen/grijs bij openbaar groen, tuinen, parken e.d. 

 Aanleg en onderhoud van groen/grijs bij buitenaccommodaties voor sport, recreatie 
e.d. 

 Aanleg en onderhoud van groen/grijs bij kantoorpanden, magazijnen, industrie, 
gezondheids- en welzijnszorg e.d. 

 Aanleg en onderhoud van straatmeubilair (lantaarn, zitbank, prullenbak, fietsklem, 
e.d) 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Gemeenten en overheid divers 

 Hoveniers 

 Clubs- en verenigingen (sport, golf) 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Onderwijs 

 Woningcorporaties 

 Productie algemeen 

 Groothandel 

 Recreatie en toerisme 

 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Groen/grijs en buiten: 

 Werkt het liefste buiten, binnen komen al snel de muren op hem/haar af; en/of 

 Heeft ook ervaring of affiniteit met het werken buiten bij leerwerkbedrijf Groen, 
bijvoorbeeld bij een onderhoudsploeg; en/of 

 Heeft er geen moeite mee om het grootste gedeelte van de dag te staan, te 
lopen, bukken en regelmatig tillen hoort daar ook bij; en/of 

 Heeft voldoening van zijn/haar werk; kijkt hiervoor met een tevreden blik achterom 
en ziet dat het plantsoen er weer netjes bij ligt. Ook al weet hij/zij dat er volgende 

maand weer onkruid tussen de planten staat; en/of 

 Als hij/zij al een keuze moet maken dan liever het wat grovere werk dan de hele 
dag een aanspraak moeten maken op de fijne motoriek; en/of 

 Weet dat het buitenwerken nogal eens seizoenswerk is, en houdt er rekening 
mee dat er daarom in de winterperiode soms ander werk gedaan moet worden. 
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Werkzaamheden: 

 Planmatig binnen schoonmaken van vastgoed van opdrachtgevers (vloeren, wanden, 
plafond, deuren, ramen, trappen, lift, sanitair, e.d.) 

 Planmatig schoonmaken van voorzieningen binnen vastgoed (meubilair, keuken, 
Spoelkeuken e.d.) 

 Planmatig buiten schoonmaken van voorzieningen, ruimten, accommodaties, e.d. 
(straatmeubilair, winkelcentrum, parkeergarage). 

 Incidentele schoonmaak binnen en buiten op verzoek. Ook bij evenementen, 
incidenten en andere gebeurtenissen. 

 Huishoudelijke werkzaamheden bij gezondheids- en welzijnszorg. 

 Huishoudelijke werkzaamheden bij hotelwezen. 

 Huishoudelijke werkzaamheden bij 
particulieren. 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Gemeenten en overheid divers. 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Schoonmaakorganisaties 

 Onderwijs 

 Detailhandel 

 Horeca 

 Woningcorporaties 

 Vastgoedbeheer 

 Recreatie en toerisme 

 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Schoonmaak: 

 Is in de basis servicegericht, hij/zij maakt het anderen graag naar de zin; en/of 

 Heeft ook ervaring of affiniteit met het werken bij leerwerkbedrijf Schoonmaak; en/of 

 Weet dat schoonmaken een vak is en veel verdere gaat dan een emmertje met 
sop; en/of 

 Heeft voldoening van zijn/haar werk, ook al weet hij/zij dat het zelfde werk morgen 
of volgende week weer gedaan moet worden; en/of 

 Weet dat je te maken kunt krijgen met roostertijden en niet alleen maar tussen 9 
en 5 uur kunt werken; en/of 

 Heeft er geen moeite mee om een groot gedeelte van de dag te staan of te lopen.  
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Werkzaamheden: 

 Werkzaamheden met betrekking tot bereiden van voedsel bij catering. 

 Werkzaamheden met betrekking tot bediening bij catering. 

 Werkzaamheden met betrekking tot bereiden van voedsel bij horeca. 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Horeca en catering 

 Gemeenten en overheid divers 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Onderwijs 

 

Een medewerker die kiest voor de 

werksoort Horeca en Catering: 

 Heeft dienstverlening hoog in het 
vaandel staan, werkt graag voor 
mensen; en/of 

 Maakt het de klant graag naar de zin, heeft pas voldoening als de klant tevreden is; en/of 

 Beseft dat horeca en catering een vak is wat je moet leren; en/of 

 Een net voorkomen in combinatie met een goede hygiëne hoort hierbij; en/of 

 Heeft een goede conditie want de hele dag lopen en staan vormt geen probleem; en/of 

 Weet dat je meestal te maken krijgt met roostertijden en niet alleen maar tussen 9 
en 5 uur kunt werken. 
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Werkzaamheden: 

 Administratieve- en secretariële werkzaamheden. 

 Repro- en postwerkzaamheden. 

 Archiefwerkzaamheden en digitaliseren. 

 Telefoon en voorlichting. 

 Verkoopondersteuning. 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Verzekeraars en zakelijke dienstverlening 

 Gemeenten en overheid divers 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Onderwijs 

 Detailhandel 

 Productie algemeen 

 Handel en opslag 

 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Administratie: 

 Is in de basis een nauwkeurige werker; en/of 

 Moet voor administratieve- en secretariële werkzaamheden een kennisniveau op 
MBO-4 kunnen halen om een kans te maken op de externe markt; en/of 

 Beseft dat hij/zij in een omgeving werkt waar een verzorgd voorkomen en goede 
persoonlijke hygiëne op prijs worden gesteld; en/of 

 Heeft goede communicatieve vaardigheden want hij/zij werkt met mensen en voor 
mensen; en/of 

 Werkt nu al wat langere tijd met plezier in een administratieve omgeving of bij het 
leerwerkbedrijf Documentconversie. 
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Werkzaamheden: 

 Toezicht bij accommodaties binnen (receptie, portier, toezichthouder) 

 Toezicht bij accommodaties buiten (sport, recreatie, winkelcentrum, milieustraat, 
parkeergarage, stalling) 

 Toezicht bij evenementen als markt, braderie, feesten 

 Toezicht bij bouwlocaties (portier, toezichthouder) 

 Beheer van accommodaties binnen (huismeester inclusief onderhoud). 

 Beheer van accommodaties buiten (beheerder accommodatie inclusief onderhoud). 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Gemeenten en overheid divers 

 Gezondheids- en welzijnszorg 

 Vastgoedbeheerders 

 Onderwijs 

 Woningcorporaties 

 Horeca 

 Bouwnijverheid 

 Handel en opslag 

 Recreatie en toerisme 

 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Toezicht en Beheer: 

 Is in de basis soepel in de omgang met andere mensen; en/of 
 

 Werkt ook al wat langere tijd met plezier als huismeester of conciërge of 
bijvoorbeeld als toezichthouder bij de AFAC; en/of 

 Beseft dat mensen graag iemand in de buurt hebben waar ze op terug kunnen 
vallen, en dat is de toezichthouder of beheerder; en/of 

 Weet dat je daarom te maken kunt krijgen met roostertijden en niet alleen maar 
tussen 9 en 5 uur kunt werken; en/of 

 Voelt zich vanuit zijn/haar functie verantwoordelijk voor roerend- en onroerend 
goed; en/of 

 Toezicht houden alleen volstaat daarom niet, regelmatig kleine reparaties en 
schoonmaken hoort daarom ook bij het vak; en/of 

 Is trainbaar in weerbaarheid, gezag krijg je door de juiste houding en 
communicatie. 
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Werkzaamheden: 

 Eenvoudige productiewerkzaamheden binnen. 

 Eenvoudige productiewerkzaamheden buiten (ook telen en kweken). 

 Magazijnwerkzaamheden (inslag, opslag, uitslag, orderpicken, heftruck). 

 Werkzaamheden met betrekking tot inpakken, ompakken, samenstellen, verpakken. 

 Distributie van goederen (chauffeur, koerier, postbezorging). 

 Chauffeurdiensten voor vervoer van 
personen (taxi). 

 

Potentiële opdrachtgevers: 

 Telers en kwekerijen 

 Productiebedrijven algemeen 

 Productiebedrijven voeding (bakkerij) 

 Groothandel en opslag 

 Detailhandel 

 Logistiek (transport, koerier) 

 Taxibedrijven 

 

Een medewerker die kiest voor de werksoort Productie, magazijn en logistiek: 

 Heeft ook ervaring of affiniteit met het werken bij een van de Leerwerkbedrijven 
Productie en Logistiek of bij Post & Print; en/of 

 Is in de basis nauwkeurig en heeft geen hekel aan repeterende werkzaamheden; en/of 
 

 Is vooral een “doener” en werkt graag aan de hand van een voorgeschreven 
procedure of werkwijze; en/of 

 Weet dat de werkzaamheden ook wel in een productiehal of magazijn moeten 
worden verricht waar soms wat minder rechtstreeks daglicht naar binnen komt; en/of 

 Vindt het leuk om samen te werken in een team. 
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Bij ieder product in het productenboek is aangegeven op welke trede van de 
participatieladder de activiteit zich richt.  
 

3E. Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een 
enigszins arbeidsmatig karakter (vertegenwoordigd enig 
economische waarde) en weinig druk .  Cliënt heeft binnen het 
werk/dagbesteding uitsluitend contacten met mensen binnen het 
zorgnetwerk. 

3F. Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een 
enigszins arbeidsmatig karakter (vertegenwoordigd enig 
economische waarde) en weinig druk Cliënt heeft binnen het 
werk/dagbesteding contacten met mensen buiten het zorgnetwerk 
 
3G. Dagbesteding gericht op persoonlijk welbevinden met een 
enigszins arbeidsmatig karakter( vertegenwoordigd enig 
economische waarde) en weinig druk. Cliënt heeft 
dagbesteding/werk in een beschermde omgeving met directe 
ondersteuning in de samenleving (vreemde stenen). 
 
4A. Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter 
(vertegenwoordigd economische waarde). Cliënt heeft binnen het 
werk/dagbesteding uitsluitend contacten met mensen binnen het 
zorgnetwerk (eigen stenen). 
 
4B. Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter. 
Cliënt heeft binnen het werk/dagbesteding contacten met mensen 
buiten het zorgnetwerk (eigen of vreemde stenen met 
klantcontact). 

 
4C. Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter 
(vertegenwoordigd economische waarde). Cliënt heeft 
dagbesteding/werk in een beschermde omgeving met directe 
ondersteuning in de samenleving (eigen of vreemde stenen). 
 
4D. Dagbesteding met een uitgesproken arbeidsmatig karakter 
(vertegenwoordigd economische waarde). Cliënt werkt/heeft 
dagbesteding ten dele buiten het zorgnetwerken (eigen of 
vreemde stenen) heeft ondersteuning op afstand (niet continu) 
 
4E. Dagbesteding in een reguliere omgeving zonder betaling van 
loon met ondersteuning. Cliënt werkt/heeft dagbesteding geheel 
buiten het zorgnetwerk  (vreemde stenen) en heeft ondersteuning 
op afstand ( niet continu). 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Als medewerker klussenbus wordt je opgeleid tot allround klusjesman. Uiteindelijk ben je 
vaardig op diverse vakgebieden. Binnen de werkplaats heerst een prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Medewerker Klussenbus 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Diverse hand- en spandiensten onder begeleiding ten behoeve van werkzaamheden op 
locatie. Voorbeelden: 

- Opknappen van een woning 
- Tuinonderhoud 
- Verhuizingen 

 

 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Klussenbus 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
4 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met werkmeester en persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
 

 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres 
 

 
 

Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 

Productomschrijving 
Als assistent medewerker Timmerwerkplaats bewerk je hout tot verschillende producten. 
Dit gebeurt zowel machinaal als handmatig. Je maakt o.a. meubels van steigerhout, 
multiplex en MDF. Producten zoals dienbladen, kistjes en kratten kunnen ook gemaakt 
worden. Je maakt de producten van begin tot eind: zagen, schuren en lakken. Daarna breng 
je de producten naar de klant. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Assistent Medewerker Timmerwerkplaats 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Timmerwerkplaats 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 

http://www.oogvoortalentnijmegen.nl/loginhoutbewerker
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Op maat maken van artikelen van diverse soorten  hout en het afwerken hiervan. 

- timmeren 
- zagen (handmatig/machinaal) 
- meten 
- tekenen 
- schuren 
- schilderen/lakken 
- ontwerpen 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk, verslavingsproblematiek en bouwkunde. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
12 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met werkmeester en persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iriszorg.nl/werk
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 



* klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskills, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn. Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 
  

http://www.pluryn.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 
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Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

http://www.pluryn.nl/
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BikeWerk 
Leerwerkbedrijf fietstechniek  
Regulierstraat 29 
6511 DN Nijmegen     
Contactpersoon: Bart Jansen   
024-3231605  
info@bikewerk.nl 
 
Werksoort: 

 Techniek, Reparatie en Montage 

 Schoonmaak 

 Verkopen 

 Administratie  

 Logistiek 

 
Productomschrijving: 
Bikewerk is niet alleen een hippe fietswinkel en reparatiewerkplaats in het centrum van 
Nijmegen. Het is ook een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Als (jong)volwassene 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je er werkervaring opdoen. Je volgt dan een 
opleiding met als doel uit te stromen naar een betaalde baan elders.  
 
Natuurlijk draait alles bij Bikewerk om fietsen. Maar dat betekent niet je er alleen als 
fietstechnicus kunt werken. Je kunt ook aan de slag als medewerker administratie, 
chauffeur/ bijrijder of schoonmaker. 
 
Bikewerk is een leer- werkbedrijf. Je kunt bij Bikewerk officiële mbo-diploma’s halen, zoals 
een niveau 2-opleiding tot fietstechnicus. Maar ook een algemene AKA-opleiding op niveau 
1. Je leert in combinatie met een stage in ons bedrijf.  
 
Bikewerk is er voor alle mensen die moeilijk werk kunnen vinden, volwassenen met en 
zonder beperking. Ook mensen die via het UWV een IRO-traject volgen, kunnen bij 
Bikewerk terecht. De fietswinkel werkt samen met andere bedrijven zodat je daarna 
makkelijker  een andere baan vindt. Naast de locatie aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen 
hebben we ook vestigingen in Groesbeek en bij NXP Nijmegen. 

mailto:info@bikewerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Maatschappelijke-ondernemingen/Bikewerk.aspx&ei=KJ51VcPnG5T77AbC5oHgBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF5jfq-D4roJmIhJsrf-fWKGpD-ZQ&ust=1433857925361042
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Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Fietstechnicus 

 Verkoopmedewerker 

 Chauffeur/bijrijder 

 schoonmaker 

 administratief medewerker 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Winkelmedewerker verkoop en service:  

 Verkoop fietsen en fietsonderdelen 
 Invoeren en uitleveren reparaties 
 Interesse in en enige kennis van (fiets)techniek en fietsverkoop 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen 
 In staat om 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Representatief en klantvriendelijk 

 
Aankomend fietsenmaker: 

 Grote interesse in fietstechniek; 
 Afleveringsklaar maken van fietsen 
 Opknappen 2e handsfietsen 
 Opbouwen nieuwe fietsen 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen tot fietstechnicus; 
 In staat zijn 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Enige stressbestendigheid 

Administratieve ondersteuning:  

 In en uitgaande post verzorgen; 
 Telefoon opnemen; 
 Kassa- en voorraadadministratie; 
 Archivering; 
 Goede beheersing Nederlandse taal; 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
 Representatief en klantvriendelij 

Schoonmaak:  

 Schoonmaak van winkel en werkplaats 
 Minimaal 8 uur per week, ook op zaterdag 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
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Chauffeur/bijrijder: 

 Ophalen reparatie/onderhoudsfietsen bij klanten 
 Afleveren van nieuwe fietsen 
 Afleveren onderdelen werkplaats Groesbeek/NXP 
 Afvoeren oud ijzer 
 Afvoeren oud papier 
 Representatief en klantvriendelijk 
 Bereidheid tot volgen opleiding. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

 Fietstechniek 

 Zorg 

 Commercie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

 Werkplaats bloemerstraat maximaal 10 

 Winkel regulierstraat maximaal 5 

 Werkplaats NXP maximaal 2 

 Werkplaats groesbeek maximaal 7 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  

 Proefperiode van 6 weken 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

 Melba 

 
Websiteadres:  
www.bikewerk.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

 
 
 

http://www.bikewerk.nl/
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Randvoorwaarden 
 Bereikbaarheid OV: ja 

 Rolstoeltoegankelijk: ja 

 Lift aanwezig: nee 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
NVT 

 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: Hout en 
meubelwerkplaats. 
Wolfskuilseweg 19, Nijmegen. 
Contactpersoon:  Andreas v.d. 
Varst. 
024-3733522 
E-mailadres: kijkkamer@ribw-nr.nl  
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Hout 

 
Productomschrijving 
Wat is RIBW Hout & Meubel 
De werkplaats H en M (hout en meubel) is een onderdeel van Ribw Nijmegen en Rivierenland, 
afdeling Participatie en werk. H en M is een arbeidsmatig project en ondersteunt mensen met een 
psychiatrische beperking. 

Het project biedt een perspectief voor hen met een aftand op de arbeidsmarkt. Centraal staat het 
benutten van kwaliteiten en vaardigheden van de medewerkers. 

De medewerkers van H en M doorlopen een traject van ontwerpen tot en met het afmonteren van 
meubels. De mogelijkheid bestaat om het vak van meubelmaker verder te ontwikkelen bijvoorbeeld 
ontwerpen, technisch tekenen. De werkplaats is ingericht met moderne houtbewerkingsmachines. 

Openingstijden werkplaats en kijkkamer: 
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 16.00 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker houtwerkplaats, timmerman. 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Alle voorkomende werkzaamheden in een moderne meubelmakerij komen er voor. 
Medewerkers leren werken met  zaagmachines, van diktenbank,  lintzaag, schuurmachines, 
handgereedschappen e.d.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

mailto:kijkkamer@ribw-nr.nl
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Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
Houtbewerking , meubelmakerij 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal 12  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-hout-en-meubel.nl  

 
 
 
  

http://www.ribw-hout-en-meubel.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: onderhoud /NEC 
adres: graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Wiljan v.d. Heuvel 
Telefoonnummer:  06 29086555 

 
Werksoort 

Techniek, onderhoud, groen 

 
Productomschrijving 
RIBW onderhoud en TD verzorgt op verschillende plaatsen tuinonderhoud en klein onderhoud aan 
gebouwen. Zij doen dit bij particulieren, RIBW locaties en Woningbouwcorporaties. Vanaf 2015 zijn 
wij vaste medewerkers in het goffertstadion van NEC 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Onderhoudsmedewerker en groenvoorzieningen  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Alle voorkomende onderhoud en tuinwerkzaamheden. Klein onderhoud aan gebouwen , electrische 
installaties, tuinen, grasvelden, tribunes,  etc.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  5 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-nr.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ribw-nr.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
KunstWerk is een unieke samenwerking tussen KOM Gelderland (in Nijmegen Kunst 
Inclusief, de Lindenberg) en Siza. Het is bedoeld voor kandidaten voor wie het ontdekken 
van de eigen mogelijkheden en het hierop durven vertrouwen nog geen 
vanzelfsprekendheid is. 
Kunst is het middel om daarin verandering te brengen, werken is het doel.  
 
Doel                                                                                                                                                                                
Tijdens het traject, dat een jaar duurt, ontdekken kandidaten op creatieve wijze hun 
talenten en leren ze die verder te ontwikkelen en te benutten. Deze ervaringen zijn van 
grote betekenis in het ontwikkelen van arbeidsmogelijkheden, loonwaarde en 
arbeidsattitude.   
 
Werkwijze 
Het traject duurt een jaar. Een vaste kunstvakdocent van de Lindenberg en een vaste 
trajectbegeleider van SizaWerk begeleiden dit traject. 
Tijdens creatieve lessen, die variëren van muziek, theater, schilderen tot fotografie, 

Siza 
KunstWerk 
Dorpsbrink 4 6813 CD Arnhem 
Trudy Peters/ Ans Smeenk 
026-3776430 
info@sizawerk.nl 
 
locatie van de activiteiten: 
 
“De Lindenberg” 
Bezoekadres: Ridderstraat 23, 
Postadres: Postbus 578 
6500 AN Nijmegen 

mailto:info@sizawerk.nl
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ontdekken kandidaten waar hun interesses en talenten liggen en leren zij vaardigheden als 
samenwerken, naar elkaar luisteren, een opdracht kunnen uitvoeren, feedback krijgen en 
geven, etc. Zo bouwen we aan een positief zelfbeeld en aan het vergroten van het 
zelfvertrouwen. 
De lessen worden gecombineerd met het opdoen van werkervaring, dat de stap naar werk 
vergemakkelijkt. Denk hierbij aan administratief, facilitair, industrieel of logistiek werk. We 
streven naar plaatsing bij reguliere bedrijven. Of, als betaald werk geen optie is, organiseren 
we een plek bij een organisatie zoals bijvoorbeeld een plaatselijke voetbalvereniging, 
volkstuinclub, etc, waar de kandidaat, al dan niet met ondersteuning, duurzaam als 
vrijwilliger kan werken. Kernpunten 
- Unieke samenwerking Siza-KOM Gelderland, Lindenberg, huis voor de kunsten. 
- Op laagdrempelige, creatieve wijze en met plezier werken aan persoonlijke 

ontwikkeling  
- Intensief, ‘empatische zakelijkheid’ . 
- De kracht van werken in groepsverband (interacties, herkenning, ondersteuning), 

gecombineerd met een steeds individueler wordend traject naar zo regulier mogelijk 
werk. 

- Starten in een veilige omgeving waarin het proces van de kandidaat centraal staat. 
- Ondersteuning/bemiddeling op diverse leefgebieden om in beweging te komen naar 

werk.  
- Integrale kijk (ZRM). 
- Vaste hoofddocent en trajectbegeleider die intensief coacht en de contacten 

onderhoudt met belangrijke derden.  
- Inschakelen netwerk, inschakelen van lokale organisaties, bedrijven en dienstverlening 
- Gericht op succes. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Siza leidt dus nadrukkelijk niet op tot kunstenaar. We zien kunst als eerste stap in het  (her-
)winnen van zelfvertrouwen en het geloven in eigen mogelijkheden, om daarna aan het 
werk te kunnen. We gaan samen met de kandidaat op zoek in zijn, maar natuurlijk ook in 
ons netwerk naar een passende werkplek binnen een branche waar zijn/haar 
mogelijkheden kunnen worden benut. 
Streven is de ondersteuningsbehoefte zo ver mogelijk af te bouwen en indien mogelijk 
loonwaarde te ontwikkelen. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
nvt 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
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Begeleiding gespecialiseerd in 
Siza is specialist op diverse typeringen; NAH, ASS, LVB, LG, maar ook specialist op de 
werkwijze. Dat wil zeggen dat wij ruime ervaring hebben in het in ontwikkeling brengen van 
kandidaten richting arbeid, al dan niet met loonwaarde. 
 
Het project KunstWerk is in Arnhem al met 3 groepen gestart; wie zien hier dat juist ook 
kandidaten met een psychische beperking veel positieve ervaringen en resultaten opdoen 
tijdens dit traject. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 tot 12 deelnemers per groep. 
De werkplekken zijn in de meeste gevallen individuele functies binnen een regulier bedrijf 
waarvan het aantal medewerkers sterk kan verschillen. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
KunstWerk is met name bedoeld voor kandidaten die nog niet zo goed weten wat ze willen 
of waar ze goed in zijn. Het jaartraject is daar op gebaseerd; het ontdekken van de eigen 
mogelijkheden en heeft in die zin dus een oriënterend karakter. Het is niet mogelijk 
KunstWerk tijdens  
een korte oriëntatieperiode in te zetten. 
 
KunstWerk start bij minimaal 8 deelnemers. Vooraf wordt een  een oriëntatieochtend 
gepland. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
SizaWerk is binnen het product KunstWerk in staat diverse testen en assessment af te 
nemen (o.a. melba, ZRM-score, arbeidsintressetest). Andere testen kunnen door onze 
afdeling behandeling, kwaliteit en ontwikkeling worden afgenomen maar deze vallen niet 
binnen onze offerte KunstWerk. 

 
Websiteadres:  
www.siza.nl     

 
  

http://www.siza.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
ja, 
De creatieve lessen van KunstWerk en  gesprekken met een trajectbegeleider vinden plaats 
op  ‘De Lindenberg in Nijmegen’ . Later in het traject vinden gesprekken plaats op de 
werkplek of op een andere locatie in overleg bepaald. 
 
Rolstoeltoegankelijk? 
Lift aanwezig? 
ja 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Er kan gestart worden bij minimaal 8 deelnemers. 
 
KunstWerk is nadrukkelijk bedoeld om daar waar mogelijk een brug te slaan tussen WMO/ 
arbeidsmatige dagbesteding en de Participatie-wet. 
Wij geloven erin dat de huidige WMO kandidaten met de juiste beleidings-  en 
omgevingsvoorwaarden een grotere mate van zelfstandigheid op de reguliere arbeidsmarkt 
kunnen ontwikkelen.  
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: WerkWent ICT4THUIS 
Hogelandseweg 76, 6545 AB 
Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 

Werksoort 

ICT 

 

Productomschrijving 
ICT4THUIS is een product van WerkWent. Particulieren en kleine bedrijven kunnen een 
beroep doen op onze helpdesk waar wij computerproblemen oplossen op afstand. Ook 
repareren wij hardware al dan niet bij de klant op locatie.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Verschillende ICT functies van helpdeskmedewerker tot 2e/3e lijnszorg 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Als helpdeskmedewerker heb je contact met klanten die problemen hebben met hun 
computer. Werkzaamheden bestaan uit het registreren van incidenten in een 
helpdeskpakket en het oplossen van de simpele incidenten. 

De 2e/3e lijnsmedewerkers hebben weinig tot geen contact met klanten en lossen de 
moeilijke problemen op. 

Enkele medewerkers helpen klanten op locatie. Dit kan ook het geven van instructie zijn. 

mailto:godfried@werkwent.nl
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
ICT, ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 8 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.werkwent.nl/
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Organisatie: Werktedoen Motorcycle Support 
Naam: Motorwerkplaats  
Adres : Hogelandseweg 76 
Contactpersoon: Cees Faber 
Telefoonnummer: 06-20833284 
E-mailadres: 
ceesfaber@motorcyclesupport.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
In een goed uitgeruste motorwerkplaats aan de Hogelandseweg op industrieterrein 
Westkanaaldijk, kun je in een veilige omgeving sleutelen of leren sleutelen aan motoren en 
ander technisch werk doen.  
Hiervoor zijn in de werkplaats een magazijn en administratie, en natuurlijk een koffiehoek 
voor de pauzes. 
Stichting Motorcycle Support Nederland heeft inmiddels 3 werkplaatsen voor mensen met 
afstand tot arbeid, die iets met sleutelen en techniek willen aanpakken. 
In onze motorwerkplaats kun je werken en leren in trajecten naar (betaald) werk en/of 
opleiding, en ook (arbeidsmatige) dagbesteding doen.  
Wij bespreken met jou wat jij wil bereiken in onze werkplaats en wat daar voor nodig is. 
Daar passen wij de werkzaamheden en begeleiding bij aan, soms is doorplaatsing mogelijk! 
Zie voor meer informatie hieronder. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent monteur 
Assistent magazijn  
Assistent administratie 
Assistent facilitair medewerker 

mailto:ceesfaber@motorcyclesupport.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent monteur 

- onderhoud en reparatie, om- en verbouw van motorfietsen, brommers, scooters en 
andere technische klussen 

Assistent magazijn  
- bijhouden van voorraden en materialen die gebruikt worden, en van 

gereedschappen. Evt. ook bestellingen voorbereiden. 
Assistent administratie 

- bijhouden en verwerken van post en dagelijkse administratie, en van de verrichte 
werkzaamheden 

Assistent facilitair medewerker 
- zorgen voor nette ontvangst- en koffiehoek/keukentje, en koffie en thee in de 

pauzes. Zorgen voor ordelijke, schone, nette werkplaats, sanitair en buitenterrein. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
De begeleiding van Motorcycle Support heeft behalve een paar zwemdiploma’s ook een 
officiële achtergrond en ervaring in maatschappelijk werk, jongerenwerk, straathoekwerk, 
horeca, verpleging, en een paar technische dingen natuurlijk want het moet zeker wel 
werken. 
Vooral zijn wij goed in het begrijpen wat mensen nodig hebben, die elders vaak tussen wal 
en schip vallen. Die wel willen werken en aanpakken maar nog eerst hun eigen draad 
moeten oppakken, kunnen bij ons terecht voor een plek met ondersteuning en begeleiding 
op jouw maat. 
Ook is binnen onze stichting verschillende specialistische kennis en ervaring rond ADHD en 
ASS, rondom arbeidsbemiddeling, begeleiding en coaching, en hebben wij een groot 
netwerk binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven waar wij een beroep op kunnen doen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
In de motorwerkplaats zijn zes werkplekken met heftafels en een gereedschapswagen. Er 
kunnen soms mensen samenwerken of met meerdere met een project bezig zijn. Doorsnee 
werken er in de motorwerkplaats elke dag tussen de zes en twaalf mensen, en een paar 
begeleiders. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Met de verschillende taken, niveaus en mogelijkheden die rondom het sleutelen in de 
werkplaats en magazijn/administratie/facilitair bestaan, is de motorwerkplaats erg geschikt 
voor oriëntatie op interesse en vaardigheden, voor zowel de specifieke technische als de 
algemene werknemersvaardigheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit is nu via onze partners mogelijk, en wordt ontwikkeld voor de eigen motorwerkplaats. 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Websiteadres:  
www.motorcyclesupport.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

                   
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?   Er zijn bushaltes van lijn 11 voor de deur. 
 
Rolstoeltoegankelijk?   Ja, de werkplaats is gelijkvloers, er is een invalidentoilet. De 
spreekruimte is via een hellingbaan of drie treden te bereiken. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   De heftafels kunnen hydraulisch op 
werkhoogte worden bediend. Er wordt in overleg aanpassing, begeleiding en ondersteuning 
op maat geboden. 
 
Andere bijzonderheden?   Maak bij interesse en/of vragen een afspraak en kom eens 
langs in de werkplaats! 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

- je hebt minstens een beetje interesse in techniek, motoren, auto’s 
- je bent niet bang voor vieze handen 
- je wilt graag aanpakken en je wilt graag leren 
- je wilt werken of je oriënteren in de techniek, of daaraan ondersteunend 
- je kunt doorzetten en/of hulp vragen als dat nodig is 
- je kunt met (een paar) anderen samenwerken 
- wij respecteren elkaar en de spullen in de werkplaats…. 
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en je mag werken en leren leuk vinden 
- je bent eerlijk en betrouwbaar, en houd je aan afspraken. Doen wij ook ons best 

voor  
- Je staat er voor open om bij Motorcycle Support te leren van je zelf en van anderen 

http://www.motorcyclesupport.nl/
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Deelnemers zijn bij ons allemaal gelijk als assistent monteurs, met iedereen wordt apart 
besproken wie hij of zij is met welke dromen voor de toekomst. Assistent monteurs kunnen 
een handicap hebben, niet aangeboren hersenletsel, uit een verslaving, reclassering of uit 
een kliniek of verpleeghuis komen, of om andere redenen tussen wal en schip (dreigen 
te)vallen. Iedereen is welkom, wie sleutelen en techniek leuk vindt is bij ons op zijn plek. In 
de veilige en gestructureerde omgeving van de werkplaats kan worden gewerkt aan behoud 
en aanleren van vaardigheden. 
Motorcycle Support gaat met elke assistent monteur in gesprek wat er moet gebeuren om 
hun toekomstdromen waar te maken, wie daar wat voor moet doen en wat realistisch is. 
Motorcycle Support biedt hen een werkplek met begeleiding en een traject op maat, en 
daarmee deelname aan  de maatschappij. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opening motorwerkplaats door Jordi met wethouder Tankir op de zelfgebouwde  
mini-bike-met-zijspan. 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: WerkWent ICT 
Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 
Werksoort 

ICT 

 
Productomschrijving 
Bij WerkWent ICT gaan werken en leren hand in hand. Computer hardware, programmeren, 
3D- en gamedesign leren, social media voor klanten uitvoeren, webdesign en nog veel meer 
binnen de ICT. Het is mogelijk om erkende certificaten te behalen. Er kan ook gewerkt 
worden aan opdrachten voor klanten.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Verschillende ICT functies van beginner tot senior 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Functies variëren van het demonteren van PC’s, repareren van PC’s tot aan programmeren 
en bijvoorbeeld webdesign en gamedesign. 

LETOP: ervaring is niet vereist. Wij hebben diverse trainingen en er is voldoende kennis 
aanwezig om door te groeien en certificaten te halen. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja

mailto:godfried@werkwent.nl
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Begeleiding gespecialiseerd in 
ICT, ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 8 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

http://www.werkwent.nl/
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Naam organisatie 
Naam product   
Adres     
Contactpersoon   
Telefoonnummer   
E-mailadres   
 
Werksoort 

Overig 

 
Productomschrijving 
Als Filmproductiemedewerker leer je alle werkzaamheden die doorlopen worden bij het maken van 
een film. Hiervoor leer je alle benodigde basisvaardigheden. Je neemt samen met de deelnemers 
films op voor de Filmschool van IrisZorg. Je werkt zowel zelfstandig als in een team. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als deelnemer  van de Filmschool. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Productiebespreking met de klant 
- Scenario schrijven 
- Cameravoering 
- Monteren 
- Interviewen 
- Regisseren 
- Opnameleiding 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk, verslavingsproblematiek en multimedia 
 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Filmschool 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 
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Groepsgrootte (maximaal) 
12 personen per dagdeel. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met een werkmeester en een persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 

http://www.iriszorg.nl/werk
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, de loopafstand ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Deelnemers volgen trainingen in arbeidsvaardigheden en vaktechnische vaardigheden, 
waarvoor men deelcertificaten kan behalen. 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: Halloklanten 
Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 

Werksoort 

Werken met de PC, social media 

 
Productomschrijving 
HalloKlanten richt zich op het ondersteunen van kleine bedrijven/ZZP-ers wat betreft Social 
Media/Social Selling. Het betreft klanten die zelf geen tijd of kennis hebben om zelf hun 
website en social media bij te houden. 

Halloklanten onderhoudt voor klanten: Facebook, twitter, website, Linkedin,…. 

Ook kan Halloklanten online advertentiecampagnes verzorgen. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerk(st)er Social Media 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Taken: 

- bijhouden van twitter, Facebook, Website, Instagram, LinkedIn,… voor klanten 

- het verzamelen van de juiste berichten voor klanten door gebruik te maken van onze 
zoekmachines die dat automatisch doen 

- overleggen over de berichten die geplaatst moeten  worden. 

Iedere klant die start zal eerst een interne opleiding krijgen. Deze wordt afgesloten met 
een certificaat. 

mailto:godfried@werkwent.nl
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
ICT, ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 4 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
     

 
 

http://www.werkwent.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Van voeren verzorgen van vee tot maken reparen van bestrating tot plaatsen afrasteringen, 
onderhoud machines en gebouwen, lassen van veeafscheidingen etc.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Veeverzorger/moterzeis medewerker/moterzaagmedewerker/basisonderhoudmedewerker 
rijdend materieel/basismedewerker lasser/ basis stratenmaker 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
Het is passend en wordt passend gemaakt dus kan op elke trede zich bevinden 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Realiseren van arbeidsprocessen gericht op interessen en mogelijkheden van deelnemers 
waarbij met name eigen  motivatie maximaal geprikkeld wordt. Gespecialiseerd in 
begeleiden van mensen met  (ex)alcohol en (ex) drugs problematiek. Sturing geven bij 
psychiatrische probematiek hebben we ervaring mee. 

TVN Zorgt ism  
Streek-zorgboerderij Duurendseind 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen  
Theo van Schaijk 
0486761020/0652271071 
www.tvnzorgt.nl 
info@duurendseind.nl  

http://www.tvnzorgt.nl/
mailto:info@duurendseind.nl
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Groepsgrootte (maximaal) 
Afhankelijk van te verwachten opkomst 10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Bijvoorbeeld : plaatsen afrastering voor schapen of ervaren met werken met moterzaag 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Zo nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl 
www.duurendseind.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV trein/fiets: ja 
Rolstoeltoegankelijk? nee 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Kandidaten moeten enige mate van zelfstandig werken in zich hebben 

 
  

http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.duurendseind.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Onderhoud van materialen voor de Kaaij 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent onderhoud 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assisteren bij technische werkzaamheden van het onderhoud van materialen bedoeld voor 
de Kaaij; onderhoud en mede-bouwen van materialen bedoeld voor de Kaaij (2016). 
Assisteren bij verdere bouw aan reuzenrad(je), onderhoud aan diverse technische 
materialen ter behoud en reparatie.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4B, 4C, 4D, 4E 
 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Onderhoud en techniek; montage en reparatie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
2 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
 

TVN Zorgt i.s.m. St de Kaaij  
Project Leersaam 
Lindenberghaven 1c, Nijmegen 
Trui Lange 
0636341230 
leersaamnijmegen@gmail.com 
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

 
Websiteadres:  
www.dekaaij.nl  
www.tvnzorgt.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
Rolstoeltoegankelijk?  Nee 
Lift aanwezig?   Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag vooraf goed overleg aangaande mogelijke kandidaten om teleurstelling te 
voorkomen. 

 
  

http://www.dekaaij.nl/
http://www.tvnzorgt.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden tuin, moestuin, tuinderij en boomgaard. 
Werkzaamheden onderhoudstechnisch in tuinderij. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker tuinonderhoud 
Medewerker onderhoud en techniek 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
In een ecologische duurzame omgeving mede vormgeven en onderhouden van het 
teeltplan/moestuin en tuin en boomgaard. 
Het onderhoud van detechnische voorzieningen, gereedschap en faciliteiten. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Ecologisch tuinieren 
Passend begeleiden vanuit presentie 
Techniek 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 

TVN Zorgt ism Pluk de vruchten 
Werkzaamheden tuin of technisch 
onderhoud 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen 
Janko van der Werf/ M. van Eijken  
0628242828 
j.vanderwerf@tvnzorgt.nl/ 
m.vaneijken@tvnzorgt.nl  

mailto:j.vanderwerf@tvnzorgt.nl/
mailto:m.vaneijken@tvnzorgt.nl
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee nog niet. Het is een rustig gelegen grote tuinderij met schuren en wat kleine dieren. 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk?  
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden?  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag buiten zijn en affiniteit met aarde/tuin/buitenwerkzaamheden graag verrichten. 
Eventueel affiniteit met duurzaamheid. 
Begeleiding is aanwezig in tuin maar niet in continue dichte nabijheid.  
Interesse in techniek en handwerkzaamheden.  

 
  

http://www.tvnzorgt.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  

Driestroom 
DROOMvilla LUX 
Oranjesingel 42, 6511 NW Nijmegen 
0243223606 
info@droomvillalux.nl 

 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
DROOMvilla LUX is onderdeel van Stichting Driestroom. Met filmzalen, vergaderzalen, een 
culinair restaurant met terras en stadstuin zijn wij gevestigd in het centrum van Nijmegen. 
Bij DROOMvilla LUX werken mensen met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt in een 
innovatief horecabedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).  
 
Haal het beste uit jezelf! Dit geldt voor zowel de gasten als de medewerkers van 
DROOMvilla LUX. 
 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Medewerker bediening 

 Receptionist & kaartverkoper 

 Salesmedewerker 

 Communicatiemedewerker 

 Administratief medewerker  

 Assistent keuken 

 Medewerker projectie 

 Medewerker facilitair & onderhoud 

 Medewerker zaalverhuur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 Medewerker bediening; Ontvangen van gasten, Opnemen en klaarmaken van bestelling. 

 Receptionist & kaartverkoper; Aanspreekpunt bezoekers en verkopen van filmkaarten. 

 Salesmedewerker; Afhandelen van telefoon- en mailverkeer, reserveringen inboeken. 

 Communicatiemedewerker; Bijhouden website & social media, zorgdragen voor interne 
& externe communicatie. 

 Assistent administratief medewerker; Ondersteuning van de afdeling door bijhouden & 
afhandelen van de administratie. 
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 Assistent keuken; Helpen met voorbereiden van gerechten en mise en place. 

 Medewerker projectie; Verantwoordelijk voor het draaien van de films en filmzalen.  

 Medewerker facilitair & onderhoud; Zorgdragen voor onderhoud van het pand en alle 
technische werkzaamheden. 

 Medewerker zaalverhuur; Zorgen voor juiste zaalopstelling en verzorgen koffie, thee 
e.d. voor de zalen. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
 Medewerker bediening wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 Sales-, communicatiemedewerker en receptionist worden begeleid door Sales & 
Accountmanager. 

 Administratief medewerker wordt begeleid door Administrateur. 

 Assistent keuken wordt begeleid door Chef-kok of Sous-chef. 

 Medewerker projectie en facilitair & onderhoud wordt begeleid door Directie. 

 Medewerker zaalverhuur wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
DROOMvilla LUX telt 30-50 medewerkers 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Er zijn diverse onderzoeksmogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op via 
info@droomvillalux.nl  

 
Websiteadres:  
www.droomvillalux.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
DROOMvilla LUX bevindt zich in het centrum, dicht bij Centraal Station. 
 
Rolstoeltoegankelijk?  
Alleen het restaurant is rolstoeltoegankelijk. 
 
Lift aanwezig?  
Nee 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Nee. 

mailto:info@droomvillalux.nl
http://www.droomvillalux.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage optioneel 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Wijkwerk-Pluryn-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. 
Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen kunnen leren en 
werkervaring kunnen opdoen. Mee kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve 
samenleving en maatschappelijk ondernemen 
Pluryn en Driestroom zijn instelllingen.op het gebied van zorg en participatie. Wij bieden 
zorg voor diverse doelgroepen met specifieke hulpvraag. Werken is een perfecte manier om 
mee te doen in de samenleving. Vandaar dat Pluryn en Driestroom veel werk maakt van het 
zoeken naar en creëren van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
Wijkwerk richt zich van oudsher op mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. . 
We zijn in 1995 begonnen als werkgever van mensen met een i/d-baan en sinds 2007 
hebben we ook mensen in dienst in een participatiebaan. Beide subsidieregelingen zijn 
bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn geweest, weinig kansen hebben op een 
reguliere baan en een bijstandsuitkering ontvangen. Wijkwerk heeft een groot 
samenwerkingsnetwerk bestaande uit Nijmeegse organisaties. 
 
Wat willen we gaan doen: 
Wij willen als Wijkwerk, Pluryn en Driestroom dienstverlening aanbieden aan de 
ondernemers gezamenlijk en afzonderlijk op het Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene 
werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij hebben, maar ook dienstverlening voor 
individuele ondernemingen. De dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van 
activiteiten van de afzonderlijke ondernemers enerzijds  en daarnaast op onderhoud, 
gastheerfunctie en toezicht op het complex.  
De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit mensen 
met een WWB of wajonguitkering, dan wel assistent medewerkers van Pluryn en 

Driestroom 
Werkpost Honig 
Waalbandijk Smeltkroes unit 47 14j, 
6541 AJ, Nijmegen 
Wim Brouwer 
0652374645 
honig@driestroom.nl 
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Driestroom met een dagbestedingindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent sportcoach bij een sportschool. 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent sportcoach 

 Overleg vooraf op welke manier je de sportcoach kan assisteren. 

 Het klaarzetten en opruimen van materialen voor en na een groepsles. 

 Opruimen van materialen wanneer ze ongebruikt op een andere plek liggen. 

 Schoonmaken van de materialen apparatuur en sportvloer 

 Sportcoach assisteren door oefeningen voor te doen 

 Praktische ondersteuning voor sporters met verstandelijke en of lichamelijke 
beperking bij uitvoering van de oefeningen. 

 Indien mogelijk in een later stadium de warming-up of ander lesonderdeel van een 
activiteit begeleiden. 

 Samen met de barmedewerker of andere collega de kleedkamers, douches en 
toiletten schoonmaken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen met klanten in de horeca gelegenheden. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 
Begeleiden naar betaald werk. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte verschilt 
nogal. Het kan een op een zijn, maar ook samenwerken met een grotere groep. Dit is 
helemaal afhankelijk van het soort bedrijf. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl  (werkpost Honig zoeken) 

http://www.driestroom.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja / Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bijn lijn 5 stopt op 5 minuten lopen. 
 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
 
Lift aanwezig? ja (goederenlift) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Gesprek met de assistent-medewerker en overleg altijd met woonbegeleiding indien van 
toepassing. 
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Naam organisatie 

Naam product AD  

Adres  

Contactpersoon AD 

Telefoonnummer AD  

E-mailadres 

Werksoort 
Werksoort Techniek, Montage en productie  

 

Productomschrijving 
Locatie Houtwerkplaats Domino maakt houten producten in opdracht. 
Locatie Houtwerkplaats Domino is een erkend leer en werkbedrijf. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Assistent/medewerker houtwerkplaats 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Op een veilige manier werken met diverse gereedschappen, materialen en machines  

 Productiewerk 

 Mee werken aan de kwaliteit van het product 

 Meewerken aan het netjes houden van de werkvloer, gereedschappen 

 In opdracht kunnen werken 

 Enigszins arbeidsmatig kunnen werken 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

  

Driestroom  
Houtwerkplaats Domino 
Tarweweg 1f, 6534, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06509696902 
domino@driestroom.nl 
0246963899 
 

mailto:domino@driestroom.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
35 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
diverse teamleden hebben Melba certificaat  

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Domino.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

  
 

  
 
 

 
 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Domino.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 10 minuten lopen vanaf bushalte 
 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja er is een gehandicaptentoilet 
 
Andere bijzonderheden: Producten worden gemaakt met behulp van mallen en machine 
aanpassingen. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
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Naam organisatie 
Naam product  AD   
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer   
E-mailadres   
 
Werksoort: 
Werksoort: Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort: Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Zoek je een baan en wil je werkervaring opdoen, dan zijn er bij de Tarweweg mogelijkheden 
en kansen voor jou. 
Bij het Recyclelab  kun je  werken in een werkplaats waar meubels worden opgeknapt.  
Deze meubels, een duurzaam en verantwoord tweede leven geven. 
In het naaiatelier kun je van Jeansstoffen, afkomstig van spijkerbroeken beschikbaar gesteld 
door kledingbank en particulieren, verwerken tot meubelbekleding en woonaccessoires  
Ook is er een depot waar kantoormeubelen worden opgeslagen en gerestaureerd. Deze 
kantoormeubelen worden verzameld vanuit de Stichting. De  kantoormeubelen worden 
gerestaureerd en opnieuw uitbesteed binnen de Stichting. 
Er is een breed scala van werkzaamheden die in het recyclelab worden aangeboden. 
 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker Recyclelab 
Medewerker naaiatelier  
Medewerker depot 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
In het Recyclelab kun je meubelen restaureren d.m.v .opnieuw verlijmen waar nodig, 
schuren, schilderen,  sloten vervangen, eventueel verfraaien met wielen. 
 
In het naaiatelier kun je jeansstoffen verwerken dmv: knippen, rijgen ,spelden, met de 
naaimachine stikken.  Meubels mee stofferen in het Recyclelab of je maakt er 
woonaccessoires  
 
In het Depot kun je kantoormeubelen, waar nodig restaureren en de uitgifte van deze 
meubelen, logistiek die daarbij hoort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 

Driestroom  
Recyclelab 
Tarweweg 1f, 6534, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06 50969902 
Recyclelab@driestroom.nl  

mailto:Recyclelab@driestroom.nl
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Begeleiding gediplomeerd: 
Begeleiding is Melba gecertificeerd en hebben een gerichte beroepsopleiding als 
achtergrond. 
 

Begeleiding gespecialiseerd in: 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 personen 
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Diverse teamleden hebben Melba certificaat  

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

  

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Randvoorwaarden 
Het is 10 minuten lopen vanaf bushalte 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig 
Werkplekaanpassingen kan indien nodig  gerealiseerd?   
Er is een gehandicaptentoilet. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
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Naam organisatie:  Pluryn 
Naam product: Buurtmarkt Breedeweg 

Adres:  Bredeweg 61, 6562 DC Groesbeek 
Contactpersoon:  Hans Nelissen 

Telefoonnummer:  024-3970863/ 06-51192666 
E-mailadres: info@buurtmarktbreedeweg.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door een (arbeids)beperking moeilijk aan werk? Bij 
Buurtmarkt Breedeweg doe je werkervaring op. Buurtmarkt Breedeweg is een supermarkt, 
lunchroom en bakkerij in één. We verkopen daarnaast veel lokale producten. Ook kun je via 
ons een beroepsopleiding volgen. Bijvoorbeeld een mbo 1-opleiding voor bakker, horeca of 
supermarkt. Met een diploma en je werkervaring heb je meer kans op een betaalde baan.  
 
Buurtmarkt Breedeweg is een erkend leer- en werkbedrijf. Onze medewerkers zijn 
enthousiast en gemotiveerd. De begeleiding bestaat uit professionals. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Bij Buurtmarkt Breedeweg is veel werk te doen. Natuurlijk kun je aan de slag in de 
bediening, keuken, bakkerij of supermarkt. Maar er is meer werk: we zoeken ook mensen 
voor de administratie, verpakking en vervoer, de boodschappendienst, schoonmaak en 
groenonderhoud. 
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Bediening: klanten bedienen die in onze lunchroom bijvoorbeeld een kopje koffie komen 
drinken en/of een broodje eten. 
Keuken: het bereiden van het drinken en de broodjes voor in de lunchroom, of voor lunch 
bestellingen buiten de deur. 
Bakkerij: broodjes en gebak maken. 
Supermarkt: spiegelen, winkelschappen bijvullen vanuit de voorraad, bestellingen 
verzamelen en inpakken. 
Administratie: administratieve taken zoals het maken van facturen voor klanten. 
Verpakking en vervoer/ boodschappendienst: als chauffeur met de bestelbus 
boodschappen voor de groepen en bestellingen voor de klanten rondbrengen. Ook ga je 
langs onze lokale leveranciers om producten op te halen die we in de supermarkt verkopen. 
Schoonmaak: het schoonhouden van de lunchroom, bakkerij en supermarkt. 
Groenonderhoud: het onderhouden van het groen rondom de Buurtmarkt.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal 20 personen bij de Buurtmarkt. Sommige werken alleen in de 
ochtend, van 09.00 tot 12.00 uur, en sommige alleen de middag, van 13.00 tot 18.00u.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit wordt binnenkort bij de Buurtmarkt geïntroduceerd.  

 
Websiteadres:  
www.buurtmarktbreedeweg.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.buurtmarktbreedeweg.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 

 
= 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Als medewerker klussenbus wordt je opgeleid tot allround klusjesman. Uiteindelijk ben je 
vaardig op diverse vakgebieden. Binnen de werkplaats heerst een prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Medewerker Klussenbus 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Diverse hand- en spandiensten onder begeleiding ten behoeve van werkzaamheden op 
locatie. Voorbeelden: 

- Opknappen van een woning 
- Tuinonderhoud 
- Verhuizingen 

 

 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Klussenbus 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
4 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met werkmeester en persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 

http://www.iriszorg.nl/werk
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Als Medewerker Tuinen helpt u mee aan het aanleggen en het onderhouden van tuinen. De 
werkzaamheden kunnen bestaan uit het aanleggen van grasmatten, beplanting en 
bestrating. De werkzaamheden voert u uit onder begeleiding en op meerdere locaties. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Medewerker Tuinen 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Onkruidvrij maken c.q. houden van de tuin 
- Snoeien van bomen en planten 
- Sneeuwvrij houden paden 
-     Schoonhouden vijvers  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek  

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Tuinwerk 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 Personen.  
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met een werkmeester en een persoonlijk begeleider.  

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
  

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Het op kleine schaal kweken van biologische fruit. In een later stadium tevens biologische 
bloemen en kruiden.  Misschien tzt aangevuld met vergeten groenten en natuurproducten. 
(waardevolle zgn. onkruiden)  
Het verwerken daarvan tot producten als bijvoorbeeld jam, sappen, moesen, pesto, siroop, 
gedroogde kruiden ed.  
Indien mogelijk het op termijn op kleine schaal afzetten van de producten bij bv. biologische 
winkels en/ of aan huis en internet verkoop.  
Met name in de winter; onderhoud van de diverse houtwallen en oudere fruitbomen, 
maken van goede compost of wormenmest.  
Het maken van simpele constructies zoals bankjes, kasjes, prieel, schuurtje ed.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
We bieden niet zozeer functies aan als wel een werkveld/omgeving die de deelnemers 
behulpzaam kan zijn bij het realiseren van oa. de volgende doelstellingen:  
-(Weer) plezier (her)vinden in het leven en actief zijn.  
-Dag en weekstructuur opbouwen en onderhouden. Werkritme (her)vinden. 
-Kennisverwerving, nieuwe ontdekkingen doen, praktisch zowel als persoonlijk/ sociaal.  
-Zover mogelijk, verantwoordelijkheid leren dragen.  
-Zelfvertrouwen en eigenwaarde opbouwen. 
-Conditieopbouw.  
-Uitbreiden sociale contacten.  
Zover je kunt praten over functie zou medewerker kwekerij misschien de meest voor de 
hand liggende beschrijving zijn. 
Achtergrond, interesse en mogelijkheden van deelnemers zullen natuurlijk mede bepalend 
in keuze activiteiten en mate van verantwoordelijkheid. 
Deelname is geen garantie maar kan een opstap zijn naar bv. vrijwilligerswerk, opleiding, 
deeltijdwerk of andere werkzaamheden in de maatschappij.  

Zorgboerderij Madelief 
Biologische tuinderij 
Postbus 42, 6573ZG Beek Ubbergen 
Caroline Verhoeven 
0629089948 
info@madeliefzorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Tuinderij: spitten, wieden, stekken, snoeien, oogsten, maaien met zitmaaier, schoffelen, 
zeisen. Kennismaken met diverse biologische bestrijdingsmethoden en de betekenis van 
compost voor een duurzaam bodemleven. Onderhoud van gereedschap en indien mogelijk 
en nodig, machine’s.  
Verwerking, (vooral najaar en winter): drogen, koken, steriliseren, verwerken van de 
producten  zonder kunstmatige toevoegingen. Het proces in zijn geheel meemaken van het 
bewerken van de aarde tot voltooid product. Ter zijner tijd kunnen ook werkzaamheden 
tbv. de afzet misschien tot de mogelijkheden behoren.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het begeleiden van mensen met psychische en psychiatrische problematiek, met name in 
buitenactiviteiten., moestuin, kruidentuin en kas. Ervaring in divers groenwerk bij 
gemeenten en kassenverbouw. Verwerking: ervaring in catering.  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja ook in de oriëntatieperiode werkt de deelnemer mee aan de gebruikelijke 
werkzaamheden zoals boven omschreven. 
 
De nieuwe tuinderij is nu in opbouw , zal meegroeien met de vraag naar dagbesteding en 
mogelijkheden van de deelnemers. In de beginfase (winterperiode 15/16) kan er ook 
gewerkt worden in de al aanwezige moestuin. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Deelname kan helpen bij het vinden of hervinden van interesses en mogelijkheden en 
zelfvertrouwen van de kandidaat.  
Interesse, eigen initiatief  en mogelijkheden van de individuele deelnemers zullen zo veel 
mogelijk worden geïnventariseerd , gestimuleerd en ondersteund. Met elke deelnemer 
wordt er een ondersteuningsplan gemaakt met individuele doelstellingen. 

 
Websiteadres:  
www.madeliefzorg.nl  

 
 

http://www.madeliefzorg.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja ½ uur met OV bus vanaf station Nijmegen. Deelnemers kunnen ook met onze eigen bus 
worden opgehaald van diverse punten in Nijmegen en omgeving.   
 
Rolstoeltoegankelijk? Op het erf en de groepsruimte.  In de tuin met mate. Niet zo heel 
makkelijk. 
Lift aanwezig? Niet van toepassing. (overal begane grond) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Ja, er wordt gebouwd aan een nieuwe groepsruimte tbv. de arbeidsmatige dagbesteding.  
Tot die tijd is er voor de ‘’pioniers’’ een bouwwagen beschikbaar. Ook kunnen ze 
gebruikmaken van de huidige faciliteiten van de al aanwezige zorgboerderij.  
 
Andere bijzonderheden? 
Mooie plek net buiten Kranenburg, volop natuur, rust en ruimte, 3.5 hectare grond. Ruime 
ervaring in het werken met de genoemde doelgroep. Zorgboerderij bestaat al 10 jaar. 
Leeftijden vanaf 18 jaar. Ontwikkeling deelnemer staan centraal. Veel ruimte voor eigen 
initiatief en persoonlijke behoeften. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Deelnemers dienen  zelf gemotiveerd te zijn om deel te nemen.  Altijd is er naast een 
kennismakingsgesprek en een rondleiding ook een vrijblijvende proefdag om van beide 
kanten te kijken of het ‘’klikt’’.   

 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort  

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Wij bieden de assistent-medewerkers arbeidsmatige dagbesteding waarbij zij status kunnen 
ontlenen aan hun  taak (of werkzaamheden), nieuwe vaardigheden kunnen leren en meer in 
contact staan met de maatschappij 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastvrouw buurtkamer 
Assistent activiteiten begeleiding 
Medewerker voedingsassistent 
Medewerker intern transport 
Assistent manicure 
Assistent magazijn 
Assistent intern cliëntenvervoer 
Assistent medewerker wasserij 
Assistent huishoudelijke dienst 
Assistent restaurant medewerker 
Assistent keukenmedewerker 
Assistent kapsalon medewerker 
Assistent roomservice medewerker 

 

Pluryn 
BAAS Dekkerswald 
Nijmeegsebaan 29, Nijmegen 
Femke Welles 
06 - 30446143 
fwelles@pluryn.nl 



* klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Gastvrouw buurtkamer: 
Je helpt bij het klaarmaken van het ontbijt en de lunch en zet koffie en thee. Sommige ouderen 

begeleid je bij het eten. Je verzorgt diverse huishoudelijke taken waaronder de vaatwasser 
uitruimen, de keuken en huiskamer schoon houden. Je kan eventueel een wandeling met 
een bewoner.  

 
Assistent activiteiten begeleiding: 
  Als assistent activiteiten begeleider help je mee met activiteiten voor ouderen, zoals: 

spelletjes spelen, bewegen op muziek en liedjes zingen. Je verzorgt koffie en thee en brengt 
mensen naar de activiteiten.    

 
Medewerker voedingsassistent: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de voedingsassistent door tafels te 

dekken, maaltijden te verzorgen, menu’s op te nemen en bewoners te halen/brengen naar 
het restaurant. Ook valt afwassen en tafels afruimen onder jou taken.  

 
Medewerker intern transport: 
 Je helpt met o.a. het rondbrengen van materiaal, boodschappen voedselkarren en wasgoed. Er 

is een vaste dagindeling voor de werkzaamheden. Je werkt samen met een vaste 
medewerker van wie je de bijrijder bent. Met begeleiding vanuit Pluryn start je de dag op 
en sluit je de dag af. 

 
Assistent manicure: 
Ondersteunende werkzaamheden tijdens de manicure. Denk hierbij aan: insmeren van handen, 

nagels vijlen, nagellak aanbrengen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent magazijn: 
Je helpt met het bij elkaar zoeken van orders door spullen bij elkaar te pakken en in een 

container te zetten, ook streep je producten die je hebt gepakt af van de orderlijst.  Je  
ondersteunt bij het afladen van containers.  Je werkt altijd samen met een vaste 
medewerker en hij zal jou hierin begeleiden.  

 
Assistent intern cliëntenvervoer: 
Je ondersteunt vrijwilligers in het ophalen en wegbrengen van bewoners. Je brengt bewoners 

naar verschillende afdelingen zoals de fysiotherapie. Na deze therapie haal je de bewoners 
weer op en breng je ze eventueel weer naar hun suite. Tijdens het werken maak je gebruik 
van een lijst, hierop staan de bewoners die weggebracht of opgehaald moeten worden.  

 
Assistent medewerker wasserij: 
Je werkzaamheden bestaan uit het strijken van  
blouses, het sorteren van dienstkleding en het vullen  
van wasmachines en drogers. Je leest de maat-  
etiketten van de dienstkleding en verdeelt die  
over de verschillende garderobes.   
 
Assistent huishoudelijke dienst: 



* klik aan indien van toepassing   
 

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen  
bij stofzuigen, dweilen, ramen wassen en het  
bijhouden van het trappenhuis. Je maakt  toiletten 
schoon en leegt de prullenbakken. Ook poets je 
tafels, de douche en de keuken. Je werkt hierbij  
altijd samen met een collega. 
  
Assistent restaurant medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de keuken en het  
restaurant zoals tafels dekken, het in- en uitruimen  
van de vaat en het opnemen van bestellingen.   
  
Assistent keukenmedewerker: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de kok door groenten te snijden, spullen 

klaar te zetten en eten te bereiden. Ook valt afwassen en de keuken schoonmaken onder 
jouw verantwoordelijkheid.  

 
Assistent kapsalon medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de kapsalon. Denk hierbij aan: haren wassen, uitspoelen, 

vegen, klaar zetten en/of schoonmaken van spullen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent roomservice medewerker: 
Je verzorgt en brengt de lunch naar de cliënten. 
Je leegt prullenbakken en doet de afwas voor 
cliënten die dit niet zelf kunnen. Ook verricht je 
lichte schoonmaakwerkzaamheden.  

 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
15/20 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 



* klik aan indien van toepassing   
 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien van toepassing 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Assistent-medewerkers mogen ‘voorbehouden handelingen’ verrichten zoals het 
verstrekken van medicatie.  
Bedrijfskleding;  op enkele locaties op Dekkerswald is het verplicht bedrijfskleding te dragen  

 
  

http://www.pluryn.nl/


* klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  sfleurkens@pluryn.nl 
 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskills, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl  

mailto:souwens@pluryn.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 

RIBW PartNer 

Het Kweekplein 

Eindsestraat 3, 6612 AJ Nederasselt 

John van Schipstal 

0655366898 

j.v.schipstal@ribw-nr.nl  

 

Werksoort 

Groen, creatief,onderhoud, vervoer. 

 
Productomschrijving 
Het kweekplein is in de eerste plaats  een combinatie van een plantenkwekerij en een plek 
voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding van mensen met een psychiatrische problematiek. 
Behalve bloemen en planten kunnen ook mensen hier groeien en (op)bloeien. Het 
kweekplein is een veilige werkplek die opereert binnen het kader van een commerciële 
plantenkwekerij. De ontwikkeling van arbeidscompetenties staat centraal, ter voorbereiding 
op de reguliere arbeidsmarkt. Naast tuinplanten wordt er ook groenten geteeld door en 
voor cliënten van de RIBW. 
 
 
 
 

mailto:j.v.schipstal@ribw-nr.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

In het kort 
Het kweekplein is: 

 een samenwerking van een zorginstelling en een plantenkwekerij; 

 een beschutte werkplek in een commerciële setting, waar cliënten terecht kunnen voor 
ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding met een beschikking van de gemeente of 
het regionaal werkbedrijf; 

 gericht op de ontwikkeling van arbeidscompetenties en 

 een plek waar cliënten en klanten graag zijn. 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Tuinonderhoud, bloemist, bloemen en groenten kweker, houtbewerking, chauffeur ( taxi en 
goederen) onderhoudsmedewerker, horecamedewerker. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Plantenkwekerij 
De plantenkwekerij is het hart van het bedrijf De Heeren van Nederasselt. Alle voorkomende 
werkzaamheden op de plantenkwekerij worden hier uitgevoerd, zoals 

 stekken  

 verpotten 

 water geven 

 snoeien 

 etcetera 

Tuinen 
Er zijn een aantal inspiratietuinen op het terrein, die een aangename verblijfplek bieden maar 
natuurlijk ook verzorgd moeten worden. Eén ervan is de vlindertuin die vol staat met bloeiende 
planten waar o.a. vlinders nectar komen halen. Daarnaast worden vanuit het kweekplein tuinen bij 
andere RIBW locaties onderhouden. De werkzaamheden hier en op locatie kunnen bestaan uit: 

 wieden 

 schoffelen 

 snoeien 

 maaien 

 etcetera 

Groentetuin en Boomgaard  
In de groentetuin worden verschillende groenten en fruit gekweekt voor het eigen gebruik van de 
RIBW. Alleen het overschot wordt verkocht in de winkel van de Heeren van Nederasselt. 
Werkzaamheden hier zijn: 

 zaaien 

 planten 

 wieden 

 schoffelen 

 oogsten 

Een deel van de groenten en fruit wordt op ambachtelijke wijze geconserveerd in de ‘weck-
keuken’.  
 
 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Werkplaatsen 
In de werkplaatsen worden producten gemaakt die een relatie hebben met groen, die in de 
winkel verkocht worden. Ook wordt het gereedschap hier onderhouden en andere 
voorkomende werkzaamheden gedaan. Er zijn o.a. een keramiek- en houtwerkplaats. Denk 
aan bloembakjes en potjes, (droog)bloemstukjes, bloemkransen, kaarten en tuinmeubels  
 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
Groenvoorziening en tuinen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  14  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

    



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 

 
Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: onderhoud /NEC 
adres: graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Wiljan v.d. Heuvel 
Telefoonnummer:  06 29086555 
E-mailadres 
 
Werksoort 

Techniek, onderhoud, groen 

 
Productomschrijving 
RIBW onderhoud en TD verzorgt op verschillende plaatsen tuinonderhoud en klein onderhoud aan 
gebouwen. Zij doen dit bij particulieren, RIBW locaties en Woningbouwcorporaties. Vanaf 2015 zijn 
wij vaste medewerkers in het goffertstadion van NEC 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Onderhoudsmedewerker en groenvoorzieningen  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Alle voorkomende onderhoud en tuinwerkzaamheden. Klein onderhoud aan gebouwen , electrische 
installaties, tuinen, grasvelden, tribunes,  etc.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  5 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-nr.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ribw-nr.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product:  tuinclub Salatiga 
Adres:  Sterreschansweg 77, 6522GL , Nijmegen 
Contactpersoon:  Tom Samson 

Telefoonnummer:  06 15065744 
E-mailadres: t.samson@ribw-nr.nl 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werksoort 

Groen, creatief,onderhoud, vervoer. 

 
Productomschrijving 

Tuinclub Salatiga verzorgt dagbesteding voor bewoners van de villa aan de Sterreschansweg 

in Nijmegen maar ook voor andere belangstellenden met een psychiatrische achtergrond. 

Een groot gedeelte van de dagbesteding zal plaatsvinden op het prachtige beschutte terrein 

van de Villa waar tuinonderhoud zal worden gedaan, waar plaats is voor verbouwen van 

bloemen, kruiden, groenten etc.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Tuinonderhoud, bloemist, bloemen en groenten kweker,  

 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 

Tuinonderhoud is arbeidsmatige dagbesteding. 
De verdiensten zijn 1,25 euro per uur. 
Je bepaalt samen met de begeleiding hoelang en vanaf hoe laat je werkt. 

Tuinonderhoud deze periode: 

 We zijn de hele zomer bezig met kaswerkzaamheden en alles wat er nodig is om de 
moestuin bij te houden. 
We zullen nog wat nieuwe groenten en kruiden zaaien en verspenen. 

 We hopen op een continue oogst van courgettes 
 De bramenborder moet opnieuw worden bijgewerkt. De afgelegde bramen van vorig 

jaar hebben al hun nieuwe plaats gekregen. 
 het overal bijhouden van het onkruid zal de komende seizoenen continu moeten 

gebeuren 
 Onze 4 kippen hebben versterking gekregen. Een prachtige haan met 4 hennen zijn 

er bij gekomen. De kippen zijn volop aan de leg, dus we hebben ook eitjes voor de 
verkoop. Het kippenhok moet, zoals altijd, een paar keer in de week worden 
schoongemaakt. 

 Van de 7 bebroedde eitjes zijn er 4 uitgekomen. Het is erg leuk om deze kuikentjes 
te zien scharrelen in het kielzog van hun ‘moeder’ 

 De paden worden steeds bijgewerkt en ook de klimop blijft onze aandacht vragen. 
 Als het heel erg regent of te warm is buiten hebben we diverse binnenklusjes.  
 De bloemenpersjes die we samen met creatief maken zijn aan het laatste stadium 

toe en zijn dan klaar vo0r de verkoop. 

Creatief /Ontspanning: 
Dinsdag  van 14.00 tot 16 00 uur Open Atelier. 
Op donderdagochtend is er Zwemmen in het nieuwe Erica Terpstra-bad. 
Het creatieve aanbod wordt door Andre Derks verzorgt. Je kunt hem bereiken onder nr: 06-
29086554 

 Het creatieve aanbod heeft meestal het karakter van een open atelier.  Je kunt zelf 
kiezen wat je wil gaan doen. Je kunt dus ook je eigen spulletjes meenemen en er in 
de crea-ruimte aan werken. 

 Af en toe zal er een gerichte activiteit zijn.  Dit wordt van te voren aangekondigd. 
 tijdens de zomer zit de crea-groep soms buiten te werken bij de theekoepel. 

 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
Groenvoorziening en tuinen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  6  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.tuinclubsalatige.nl  

 
 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
     
 

     

http://www.tuinclubsalatige.nl/
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*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 
Naam organisatie  
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

 

 

Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  
Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 
Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Van voeren verzorgen van vee tot maken reparen van bestrating tot plaatsen afrasteringen, 
onderhoud machines en gebouwen, lassen van veeafscheidingen etc.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Veeverzorger/moterzeis medewerker/moterzaagmedewerker/basisonderhoudmedewerker 
rijdend materieel/basismedewerker lasser/ basis stratenmaker 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
Het is passend en wordt passend gemaakt dus kan op elke trede zich bevinden 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Realiseren van arbeidsprocessen gericht op interessen en mogelijkheden van deelnemers 
waarbij met name eigen  motivatie maximaal geprikkeld wordt. Gespecialiseerd in 
begeleiden van mensen met  (ex)alcohol en (ex) drugs problematiek. Sturing geven bij 
psychiatrische probematiek hebben we ervaring mee. 

TVN Zorgt ism  
Streek-zorgboerderij Duurendseind 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen  
Theo van Schaijk 
0486761020/0652271071 
www.tvnzorgt.nl 
info@duurendseind.nl 

http://www.tvnzorgt.nl/
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Groepsgrootte (maximaal) 
Afhankelijk van te verwachten opkomst 10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Bijvoorbeeld : plaatsen afrastering voor schapen of ervaren met werken met moterzaag 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Zo nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl 
www.duurendseind.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV trein/fiets: ja 
Rolstoeltoegankelijk? nee 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Kandidaten moeten enige mate van zelfstandig werken in zich hebben 

 
  

http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.duurendseind.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden tuin, moestuin, tuinderij en boomgaard. 
Werkzaamheden onderhoudstechnisch in tuinderij. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker tuinonderhoud 
Medewerker onderhoud en techniek 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
In een ecologische duurzame omgeving mede vormgeven en onderhouden van het 
teeltplan/moestuin en tuin en boomgaard. 
Het onderhoud van detechnische voorzieningen, gereedschap en faciliteiten. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Ecologisch tuinieren 
Passend begeleiden vanuit presentie 
Techniek 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 

TVN Zorgt ism Pluk de vruchten 
Werkzaamheden tuin of technisch 
onderhoud 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen 
Janko van der Werf/ M. van Eijken  
0628242828 
j.vanderwerf@tvnzorgt.nl/ 
m.vaneijken@tvnzorgt.nl  

mailto:j.vanderwerf@tvnzorgt.nl/
mailto:m.vaneijken@tvnzorgt.nl
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee nog niet. Het is een rustig gelegen grote tuinderij met schuren en wat kleine dieren. 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk?  
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden?  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag buiten zijn en affiniteit met aarde/tuin/buitenwerkzaamheden graag verrichten. 
Eventueel affiniteit met duurzaamheid. 
Begeleiding is aanwezig in tuin maar niet in continue dichte nabijheid.  
Interesse in techniek en handwerkzaamheden.  
 

  

http://www.tvnzorgt.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Leerwerktrajecten  bestaan uit zinvolle [arbeidsmatige]dagactiviteiten zowel  binnen als 
buiten. 
De Wende biedt  een gestructureerde omgeving waar serieus gewerkt wordt aan het 
vergroten van eigen mogelijkheden op weg naar een passend, arbeidzaam leven. 
Ieder deelnemer volgt hierin een persoonlijk traject.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op de Wende maakt iedereen deel uit van een gemeenschap. Elkaar helpen, samen een 
klus klaren, verantwoordelijk zijn voor wat er gedaan moet worden. Iedere deelnemer  kan 
hier beleven dat hij/zij deel uitmaakt van een groter geheel en dat gedane werkzaamheden 
een zinvolle betekenis hebben voor anderen.  Respectvolle omgang met jezelf, anderen en 
de natuur vormen daarbij de basis. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De dagactiviteiten vinden plaats op de locatie  van de Wende, een kleinschalige  organisatie  
in het buitengebied tussen Overasselt en  Nijmegen. Centraal onderdeel van de Wende is de 
woonzorg voor 6 ouderen met dementie. Op de locatie  is een zorgwoning  
[de tot zorgwoning omgebouwde en geheel gerenoveerde voormalige boerderij].  De 
initiatiefnemers, Wietske Jetten en Jan van der Leij, wonen zelf op de locatie [voorhuis van 
de boerderij] 
De locatie omvat   een buitenterrein van 2 ha dat gelegenheid biedt voor tal van 
buitenwerkzaamheden. Zo is er een siertuin,  een moestuin, een kleine boomgaard en  een 
wandelgebied.  Naast de zorgwoning ligt op de locatie het Atelier, een ruim opgezette 
werkruimte, speciaal voor de dagactiviteiten verbouwd en ingericht. 
Het Atelier biedt tal van mogelijkheden om ambachtelijk, creatief en kunstzinnig actief te 
zijn. Deze activiteiten worden meer projectmatig georganiseerd , afhankelijk van de 
interesse en mogelijkheden van de deelnemers. 

 

De Wende, leerwerktrajecten. 
Schatkuilsestraat 1, 6611 KB, 
Overasselt. 
Mw. Wietske Jetten M. 06  45440677 
Dhr. Jan van der Leij M. 06  27000094 
contact@dewendeoverasselt.nl 

mailto:contact@dewendeoverasselt.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 4A, 4B. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Groen en Buiten,  kunstzinnige activiteiten 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
6 deelnemers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Iedere kandidaat-deelnemer  komt eerst 4 weken in een voortraject op de Wende.  
Doel van het voor traject is om met elkaar vast te stellen of verder deelneming een reële 
optie is. 
Na 4 weken wordt er vanuit de aandachtsvraag en behoefte van de deelnemer een 
begeleidingsplan opgesteld[verantwoording de Wende]  
Van de deelnemer wordt verwacht dat er een positieve intentie is om op basis van dit 
begeleidingsplan met elkaar te werken. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
in overleg, met andere instanties. 

 
Websiteadres:  
www.dewendeoverasselt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Goed, bus [lijn 9 Nijmegen –Grave] stopt voor de deur.  
Rolstoeltoegankelijk?  ja 
Lift aanwezig? Alles begane grond 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  Het Atelier is in 2015 speciaal voor 
dagactiviteiten geheel verbouwd. 
Andere bijzonderheden? 

 
 
 
 

http://www.dewendeoverasselt.nl/
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Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De Wende is bedoeld voor [jong] volwassenen met een begeleidingsvraag / 
dagbestedingsbehoefte. 
 
Het traject kenmerkt zich door een aantal fasen , waarbij het ontwikkelingsplan regelmatig 
wordt geëvalueerd en bijgesteld.  
Duur van het traject is variabel, afhankelijk van doelstelling[en]. 
 
Voor deelname is een indicatie voor dagbesteding nodig. 

 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

 
Productomschrijving 
Zorgbeheereenheid Bosgroep de Vennen is een bijzonder samenwerkingsproject tussen Driestroom 
en Staatsbosbeheer. Op het terrein van Staatsbosbeheer in Overasselt hebben assistent- 
medewerkers van Driestroom hun eigen plek. Midden in het bos. In twee speciale werkschuren 
werken ongeveer veertien volwassen assistent-medewerkers tussen de twintig en vijftig jaar met 
licht tot zwaar verstandelijke beperkingen en/of autisme. De cliënten vormen een hechte groep 
harde werkers die niets liever doen dan (buiten) bezig zijn. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Bij de Bosgroep zijn verschillende soorten werkzaamheden te doen. Voornamelijk zijn wij op 
pad voor werkzaamheden in het bos met onze eigen bus. Zoals vuil prikken en zagen van 
bomen/ pallets en schoonmaak/ onderhoud van de natuurcamping in Groesbeek.. Buiten de 
werkzaamheden in het bos zijn er ook werkzaamheden die op eigen locatie worden gedaan 
of bij voetbalclub SV. Juliana.  
Daarnaast is het ook nog bespreekbaar om samen met een medewerker van 
Staatsbosbeheer mee te gaan om te helpen bij werkzaamheden in het bos.   

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Boswerkzaamheden: Daar zagen en snoeien wij bomen en struiken, halen gezaagde 
stammen op, prikken dumpafval op parkeerplaatsen en plegen onderhoud en maken het 
toiletgebouw schoon op de natuurcamping.  
Werkzaamheden vanuit locatie: stammen en planken op maat zagen, kloven en inpakken in 
zakken. Pallets slopen, tuinwerkzaamheden, werken in de moestuin, boodschappen doen, 
hout verkopen aan klanten. 
Natuurcamping: Onderhoud en schoonmaak. 
Keuken: Denk hierbij aan koffie zetten, vaatwasser uit en inruimen, tafels poetsen en 
werkkleding wassen en ophangen. 
SV Juliana: Prullenbakken leeg maken, vuil prikken, voetbaldoelen opruimen, onkruid weg 
halen, gras maaien, bebording schoonmaken. 

 

Driestroom 
Bosgroep de Vennen 
Donderbergweg 3, 6611 KL 
Overasselt 
Sharon Martens 
0243572431 
bosgroepdevennen@driestroom.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd op het begeleiden van cliënten met bijzondere 
begeleidingsvragen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken nu 14 cliënten. Rond 09.00/09.30 uur komt iedereen binnen en om 15.45 uur is 
iedereen klaar met werken.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja. 
Bosgroep de Vennen is zeer geschikt voor stagiaires van bijvoorbeeld (Z) MLK scholen en 
biedt stageplekken voor beroepsopleidingen (ROC’s) 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Is een mogelijkheid. 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Bosgroep-de-Vennen.aspx  
www.bosgroepdevennen.nl  
www.twitter.com/bgdevennen  
www.facebook.com/bosgroep.devennen  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie: 
www.bosgroepdevennen.nl  
www.twitter.com/bgdevennen  
www.facebook.com/bosgroep.devennen 
 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Bosgroep de Vennen is slecht bereikbaar met openbaar vervoer.  

 
  

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Bosgroep-de-Vennen.aspx
http://www.bosgroepdevennen.nl/
http://www.twitter.com/bgdevennen
http://www.facebook.com/bosgroep.devennen
http://www.bosgroepdevennen.nl/
http://www.twitter.com/bgdevennen
http://www.facebook.com/bosgroep.devennen


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage optioneel 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Wijkwerk-Pluryn-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. 
Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen kunnen leren en 
werkervaring kunnen opdoen. Mee kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve 
samenleving en maatschappelijk ondernemen 
Pluryn en Driestroom zijn instelllingen.op het gebied van zorg en participatie. Wij bieden 
zorg voor diverse doelgroepen met specifieke hulpvraag. Werken is een perfecte manier om 
mee te doen in de samenleving. Vandaar dat Pluryn en Driestroom veel werk maakt van het 
zoeken naar en creëren van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
Wijkwerk richt zich van oudsher op mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. . 
We zijn in 1995 begonnen als werkgever van mensen met een i/d-baan en sinds 2007 
hebben we ook mensen in dienst in een participatiebaan. Beide subsidieregelingen zijn 
bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn geweest, weinig kansen hebben op een 
reguliere baan en een bijstandsuitkering ontvangen. Wijkwerk heeft een groot 
samenwerkingsnetwerk bestaande uit Nijmeegse organisaties. 
 
Wat willen we gaan doen: 
Wij willen als Wijkwerk, Pluryn en Driestroom dienstverlening aanbieden aan de 
ondernemers gezamenlijk en afzonderlijk op het Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene 
werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij hebben, maar ook dienstverlening voor 
individuele ondernemingen. De dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van 
activiteiten van de afzonderlijke ondernemers enerzijds  en daarnaast op onderhoud, 
gastheerfunctie en toezicht op het complex.  
De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit mensen 
met een WWB of wajonguitkering, dan wel assistent medewerkers van Pluryn en 
Driestroom met een dagbestedingindicatie. 

Driestroom 
Werkpost Honig 
Waalbandijk Smeltkroes unit 47 14j, 
6541 AJ, Nijmegen 
Wim Brouwer 
0652374645 
honig@driestroom.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent sportcoach bij een sportschool. 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent sportcoach 

 Overleg vooraf op welke manier je de sportcoach kan assisteren. 

 Het klaarzetten en opruimen van materialen voor en na een groepsles. 

 Opruimen van materialen wanneer ze ongebruikt op een andere plek liggen. 

 Schoonmaken van de materialen apparatuur en sportvloer 

 Sportcoach assisteren door oefeningen voor te doen 

 Praktische ondersteuning voor sporters met verstandelijke en of lichamelijke 
beperking bij uitvoering van de oefeningen. 

 Indien mogelijk in een later stadium de warming-up of ander lesonderdeel van een 
activiteit begeleiden. 

 Samen met de barmedewerker of andere collega de kleedkamers, douches en 
toiletten schoonmaken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen met klanten in de horeca gelegenheden. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 
Begeleiden naar betaald werk. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte verschilt 
nogal. Het kan een op een zijn, maar ook samenwerken met een grotere groep. Dit is 
helemaal afhankelijk van het soort bedrijf. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl  (werkpost Honig zoeken) 

http://www.driestroom.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja / Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bijn lijn 5 stopt op 5 minuten lopen. 
 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
 
Lift aanwezig? ja (goederenlift) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Gesprek met de assistent-medewerker en overleg altijd met woonbegeleiding indien van 
toepassing. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 
Werksoort Groen  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 

Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door je (arbeids) beperking moeilijk aan werk? Binnen 
de beschermd werken locatie aan de Tarweweg bij de Industriegroep bieden wij een veilige  
werkplek.  Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden. 
De werkzaamheden bestaan voor het grootste gedeelte uit productiewerk zoals bv het op 
maat knippen van pompflacons, inpakwerk en het plakken van dozen. De werkzaamheden 
bestaan veelal uit enkelvoudige repeterende handelingen. Het werkaanbod verschilt steeds 
doordat er verschillende (opdrachtgevende) bedrijven zijn die de Industriegroep voorzien 
van werkopdrachten. 
Werken in je eigen tempo en aangepast aan je mogelijkheden in een goede werksfeer met 
professionele begeleiding zijn kenmerkend voor de Industriegroep 
Er zijn diverse andere mogelijkheden in en om het gebouw. Je kunt meewerken in de 
kantine, werken in de tassenvouwerij, in de tuin werken of receptiewerk doen. Ook kun je 
helpen met de logistiek. Bv voorraad in het magazijn zetten en zorgen dat het werk op de 
werkvloer wordt aangevuld. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Medewerker productie 

 Medewerker groen 

 Medewerker tassenvouwerij 

 Medewerker receptie 

 Medewerker logistiek 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Medewerker productie: Inpakwerk, pompjes knippen, schroeven inpakken, dozen 
plakken 

 Medewerker groen: Onderhoud in tuin, gras maaien, moestuin verzorgen 

 Medewerker tassenvouwerij: van papier worden tassen en zakken gevouwen die 
gebruikt kunnen worden als cadeauverpakking 

Driestroom  
Industriegroep 
Tarweweg 1f, 6534 AM, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06509696902 

industriegroepnijmegen@driestroom.nl 
0246222745 

mailto:industriegroepnijmegen@driestroom.nl
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 Medewerker receptie: Gasten ontvangen en wegwijzen binnen gebouw. Telefoon 
aannemen.  Eventueel wat licht administratief werk. 

 Medewerker logistiek: Lading vanuit vrachtwagen in het magazijn zetten. Voorraad 
aanvullen op de werkvloer. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Door indeling van de werkruimtes zijn uiteenlopende werkomstandigheden gecreëerd die 
aansluiten bij de voorwaarden waarop diverse cliënten functioneren. Bijvoorbeeld: vrijwel 
prikkelarm in een 1 persoonskamer werken, of in een grote groep samen aan een tafel 
werken.  
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Diverse teamleden hebben Melba certificaat 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
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Randvoorwaarden 

Bereikbaarheid OV? Ja 10 minuten lopen vanaf bushalte 
 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
 Ja er is een gehandicaptentoilet 
 
Andere bijzonderheden? 
Er wordt gekeken wat voor werkplek aansluit bij de werknemer.  We passen waar mogelijk 
de werkplek aan. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

aanvulling: assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 
Productomschrijving 
Wij bieden ass-medewerkers de kans om in een verpleeghuis werkzaamheden te   doen die 
bij hun past en afgesproken in mijn plan. Onder begeleiding  en ondersteuning van de D 
Driestroom.De Driestroom zorgt ervoor dat de ass-medewerkers werk doen wat  bij hun 
past zowel fysiek, interesse en cognitief. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker  
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afdeling 
Medewerker waspakketjes 
Tuinwerkzaamheden 
Allerlei overige werkjes  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Logistieke werkzaamheden: Het wegbrengen van platgoedkarren (linnen). 
Het wegbrengen van afwaskarren en deze weer ophalen. 
Het wegbrengen en ophalen van etenskarren. Het ophalen van vuile was. Het meerijden op 
de vrachtwagen en dan spullen wegbrengen naar de Veste Hofke en Kultuurhuus.  
Het wegbrengen en ophalen van de etenskarren naar het Hofke/Veste.  
‘s middags nog spullen rondbrengen in Kalorama, deze staan klaar bij het magazijn. 
Opruimen van bestellingen op de verpleegafdeling en revalidatieafdeling. 
Het opruimen van bestellingen in de Aula en de oorsprong (vergaderruimtes/leslokaal) 1x 
per week. 

Driestroom 
Kalorama  
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX, Beek 
Melissa Mcalenan en Thea 
Teunissen  
0246847797 
werkpostbeek@driestroom.nl  

mailto:werkpostbeek@driestroom.nl
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Medewerker bewonersvervoer. Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar de afd 
activiteitenbegeleiding. Ook  bewoners wegbrengen en ophalen naar andere activiteiten in 
de aula. Soms naar de kapper pedicure en gehooronderzoek. 
 
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van vergaderruimtes, tafels, kannen en aanvullen van bekers lepeltjes 
suiker en thee zakjes. Het schoonhouden van kastjes in de aula oorsprong en keukentje.  
Het schoonmaken van koffiezetapparaten. Het aanvullen van pakken koffie bij het apparaat. 
Tafels in het restaurant schoonmaken en het terras. (tafels/stoelen afsoppen en 
prullenbakken/asbakken legen)  
 
Medewerker afdeling: Het helpen met koffie thee uitdelen. Opruimen en inruimen 
afwaskar. Tafels dekken en tafels schoonmaken. En in overleg op de afd nog meer 
schoonmaakwerkzaamheden. Bij activiteiten helpen op de afd en een praatje maken met 
bewoners. Bedden opmaken 
 
Medewerker waspakketjes  
Op een aantal afdelingen waspakketjes uitpakken en netjes in de kast leggen. Ook 
regelmatig de kast opruimen.  
 
Allerlei werkjes . 
Zwachtels rollen, en inc broekjes opvouwen en sorteren, soms lamineren dit zijn vragen 
vanuit linnenkamer. Werkshirts wassen/ophangen/vouwen. 
 
Tuinwerkzaamheden: Het ondersteunen van de tuinmannen bij het harken, onkruid wieden 
en planten poten. In de zomermaanden wordt er ook in een moestuin gewerkt met 
vrijwilligers en bewoners van het centrum voor doofblinden. Hier kunnen ze ook hulp bij 
gebruiken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het aanleren van praktische vaardigheden en werken volgens de HACCP methode. 
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verpleeghuis , normen, waarden, 
beleefdheidsnormen. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 
Websiteadres:  
Facebookpagina werkpost Beek 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie onze facebookpagina. Ook is er een filmpje van onze werkpost: 
http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/ aflevering 9. Start bij 10 minuten. 
 

 

 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   
De werkplek is rolstoeltoegankelijk. 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De kandidaat moet in staat zijn om basaal contact te kunnen leggen met een bewoner of 
medewerker. Zoals hallo/goedemorgen kunnen zeggen. Zo voelt diegene zich gezien. 
Het is wenselijk als de persoon redelijk zelfstandig kan werken maar ook enigszins 
functioneert in teamverband. Bijvoorbeeld kan overleggen met een collega, samen lunchen 
etc. 
Het is wenselijk als de cliënt kan klokkijken en in staat is om een rooster met geschreven 
tekst of picto’s te lezen. 

http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
De ligging van kinderboerderij de Goffert is aan de rand van het bekende Goffertpark en 
door de vele activiteiten die de kinderboerderij organiseert, is het een bekende en geliefde 
plek voor de inwoners van Nijmegen en zelfs daarbuiten. Jaarlijks trekt de locatie ongeveer 
70.000 bezoekers. 
De exploitatie van de KB is in handen van het KHG bestuur en door  de Driesroom  gebruikt  
voor dagbesteding.  Op kinderboerderij De Goffert werken dagelijks ruim twintig assistent 
medewerkers van achttien tot  70jaar oud. Allen hebben ze een licht tot matig 
verstandelijke beperking Door de diverse activiteiten kan in feite iedereen die wil werken op 
de kinderboerderij aan de slag.  
In het weekend  is er een weekendmedewerker en vrijwilligers aanwezig. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op kinderboerderij de Goffert zijn diverse werkzaamheden, zoals het verzorgen van de 
dieren, huishoudelijke werkzaamheden, verkoop winkeltje, tuinwerkzaamheden, educatie 
activiteiten verzorgen en verschillende klusactiviteiten. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Dierenverzorging: Er zijn vele diersoorten aanwezig, zoals paarden, koeien,ezels, schapen, 
geiten, varkens, konijnen, cavia’s, kippen, volières met vogels, ganzen, eenden. Al deze 
dieren krijgen dagelijks voer en water, hokken worden schoongemaakt enz. 
Huishoudelijke werkzaamheden: Dagelijks worden toiletten schoongemaakt, stofzuigen en 
koffiegezet. 
Winkel: Op de boerderij is een winkeltje waar producten worden verkocht, zoals 
eieren,koffie,thee, limonade. 
Tuinwerkzaamheden: er is een moestuin aanwezig en in en om de boerderij wordt het 
zwerfvuil verzameld en afgevoerd. 

Driestroom 
Kinderboerderij  de Goffert  
Slotemaker de Bruïneweg 268, 6532 
AD 
Adrie Ruiter 
024-3560371 
kbdegoffert@driestroom.nl  

mailto:kbdegoffert@driestroom.nl
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Educatie: Vele schoolklassen komen naar de boerderij voor de educatie route, ook zijn er 
verschillende evenementen. Deze activiteiten worden verzorgd door de ass. medewerkers. 
Kluswerkzaamheden: Op de boerderij zijn er altijd reparatie werkzaamheden nodig, zoals 
onderhoud gebouwen, verven, timmerwerkzaamheden, afrastering weilanden enz.  
Openhaardhout zagen en kloven. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd in verschillende doelgroepen oa: mensen met een 
verstandelijk, psychische beperking, autisme, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. 
Mate van begeleiding is afhankelijk van begeleidingsvraag/behoefte 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken nu 21 assistent-medewerkers. Werktijden  van 9.00 tot 16.00 uur. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Op de kinderboerderij zijn veel stagemogelijkheden voor groenopleidingen, opleiding voor 
dieren en pedagogische opleidingen. Ook voor assistent-medewerkers zijn er 
stagemogelijkheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Is mogelijk. 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx 
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl 
www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website en facebook 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Is bereikbaar met openbaar vervoer 
Rolstoeltoegankelijk? Terrein is heuvelachtig. 
Lift aanwezig? Neen 

 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl/
http://www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert
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Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Een VOG  is een vereiste om op kinderboerderij de Goffert te werken. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer 
E-mailadres   
 
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in het facilitairbedrijf van een 
verzorgingshuis werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en 
wensen die een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 

Driestroom 
Alde Steeg 
Bongerdstraat 84, 6641 BG 
Beuningen  
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Aldesteeg/0622865430 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de appartementen brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 
 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
Andere bijzonderheden?NVT 
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Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 
Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 

 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
  
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

Werksoort assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in een verzorgingshuis 
werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die een 
medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker afdeling 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Lichte administratieve werkzaamheden/ magazijn 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van zorgmedewerkers zoals ontbijtjes klaarmaken 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  

Driestroom 
Kasteelhof- de Hof 
Kasteelhof 50, 
Druten 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Kasteelhof/ 0652374672 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker afdeling en Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
In overleg op de afdeling andere schoonmaakwerkzaamheden.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken met bewoners.  
Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de woningen en appartementen 
brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 
Licht administratief: 
Beheren en bestellen van schoonmaakartikelen. 
Uitpakken van binnen gekomen goederen 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv. bewoners helpen met Bingo 
Ondersteunen zorgmedewerkers 
Op de appartementen ontbijt klaarmaken en opruimen 
Vuilnisbakjes legen 
Gordijnen openen, Bedden opmaken 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 



*  klik aan indien van toepassing   
 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Werkpost ’t Hart is een samenwerking tussen RIBW, Pluryn en Driestroom 
en is laagdrempelig. 
Er wordt assistent -medewerkers de kans geboden om in om het Multifunctionele gebouw 
’t Hart werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die 
een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een begeleider zodat zij zich 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Medewerker kinderopvang 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van taken op de basisschool 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloeren. 
Schoonmaaktaken in de keuken, vergaderruimtes, kantoor etc 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 

Driestroom 
MFA ’t Hart 
Den Elt 17  
6644 EA Ewijk 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
Schoonmaak taak.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken  
Medewerker was 
De was van het kinderdagverblijf wassen en opvouwen 
Keukenassistent: 
Soep maken of iets anders koken bakken. 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden, speelplaats schoonmaken, 
parkeerplaats schoonhouden 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv krant lezen, koffie inschenken etc 
Ondersteunen taken op school 
Oud papier ophalen, papier versnipperen, sorteer taken, knipwerk, kopieerwerk 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Tijd, rust en een breed aanbod 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met iedereen in het MFA normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  



*  klik aan indien van toepassing   
 

Nvt 

 
Randvoorwaarden 

Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 

 
 



*  klik aan indien van toepassing   
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*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie:  Pluryn 
Naam product: Buurtmarkt 
Breedeweg 

Adres:  Bredeweg 61, 6562 DC 
Groesbeek 
Contactpersoon:  Hans Nelissen 

Telefoonnummer:  024-
3970863/ 06-51192666 
E-mailadres: 
info@buurtmarktbreedeweg.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door een (arbeids)beperking moeilijk aan werk? Bij 
Buurtmarkt Breedeweg doe je werkervaring op. Buurtmarkt Breedeweg is een supermarkt, 
lunchroom en bakkerij in één. We verkopen daarnaast veel lokale producten. Ook kun je via 
ons een beroepsopleiding volgen. Bijvoorbeeld een mbo 1-opleiding voor bakker, horeca of 
supermarkt. Met een diploma en je werkervaring heb je meer kans op een betaalde baan.  
 
Buurtmarkt Breedeweg is een erkend leer- en werkbedrijf. Onze medewerkers zijn 
enthousiast en gemotiveerd. De begeleiding bestaat uit professionals. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Bij Buurtmarkt Breedeweg is veel werk te doen. Natuurlijk kun je aan de slag in de 
bediening, keuken, bakkerij of supermarkt. Maar er is meer werk: we zoeken ook mensen 
voor de administratie, verpakking en vervoer, de boodschappendienst, schoonmaak en 
groenonderhoud. 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Bediening: klanten bedienen die in onze lunchroom bijvoorbeeld een kopje koffie komen 
drinken en/of een broodje eten. 
Keuken: het bereiden van het drinken en de broodjes voor in de lunchroom, of voor lunch 
bestellingen buiten de deur. 
Bakkerij: broodjes en gebak maken. 
Supermarkt: spiegelen, winkelschappen bijvullen vanuit de voorraad, bestellingen 
verzamelen en inpakken. 
Administratie: administratieve taken zoals het maken van facturen voor klanten. 
Verpakking en vervoer/ boodschappendienst: als chauffeur met de bestelbus 
boodschappen voor de groepen en bestellingen voor de klanten rondbrengen. Ook ga je 
langs onze lokale leveranciers om producten op te halen die we in de supermarkt verkopen. 
Schoonmaak: het schoonhouden van de lunchroom, bakkerij en supermarkt. 
Groenonderhoud: het onderhouden van het groen rondom de Buurtmarkt.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal 20 personen bij de Buurtmarkt. Sommige werken alleen in de 
ochtend, van 09.00 tot 12.00 uur, en sommige alleen de middag, van 13.00 tot 18.00u.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit wordt binnenkort bij de Buurtmarkt geïntroduceerd.  

 
Websiteadres:  
www.buurtmarktbreedeweg.nl  

 
 
 
 
 
 

http://www.buurtmarktbreedeweg.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 

 
= 

 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 

 

 
Productomschrijving 
Als kantine medewerker verricht je de dagelijkse werkzaamheden in de kantine en de 
algemene ruimten.  In deze functie let je op hygiëne en kwaliteit. Binnen de werkplaats 
heerst een prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als medewerker kantine. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Schoonmaken en opruimen van de kantine 
- Automaten bijvullen en schoonmaken 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Kantine  
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

- Voorbereiden pauzes: klaarzetten koffie, koek, melk, soep etc. 
- Schoonmaak toiletten 
-     Voorraadbeheer 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
4 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Nee 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met een werkmeester.  

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 

 
 

Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

 
Productomschrijving 
Als Schoonmaak medewerker houd je je bezig met de dagelijkse 
schoonmaakwerkzaamheden in algemene ruimtes. Binnen de werkplaats heerst een 
prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Medewerkers Schoonmaak.   

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Schoonmaken vloeren en trappen 
- Schoonmaak toiletten 
- Glasbewassing 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Schoonmaak 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

- Vuilnisbakken legen 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Nee 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met een werkmeester.  

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja,  de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Schoonmaak en onderhoud stadsbussen 
‘Gastheer’ en informatieverstrekker lijnen stadsbussen 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent-medewerker Cleanteam 
Service steward  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Service steward: verlenen van service op de stadslijnen, helpen van mensen met rolstoel 
rollator buggy’s, informatieverstrekking omtrent buslijnen, vertrektijden ,controle van 
bushokjes e.d. 
Assistent-medewerker Cleanteam: poetsen, schoonmaken van stadsbussen, ramen 
herstellen van lichte poets-schade, folders klaarleggen, posters plaatsen, e.d. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Aansturen/coachen van groeps- en individuele processen binnen een regulier bedrijf 
Aanleren van goede werkhouding/skils, communicatie, samenwerken, prestatie leveren, 
onder tijdsdruk werken, etc. 
Aanleren van diverse schoonmaakvaardigheden 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek, beperkingen 

Pluryn 
BAAS Cleanteam 
Industrieweg 109, Nijmegen 
Marleen Remy en Theo Janssen 
06 - 10567981 
mremy@pluryn.nl 
tjanssen@pluryn.nl 

mailto:mremy@pluryn.nl
mailto:tjanssen@pluryn.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
12 tot 14 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, bedrijfspand wel, zie bijzonderheden 
Lift aanwezig? Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Nee 
Andere bijzonderheden? Enige fysieke belasting wordt gevraagd  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Werkzaamheden voor assistent-medewerkers met een rolstoel is met de huidige 
werkzaamheden niet mogelijk 

 
  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort  

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Wij bieden de assistent-medewerkers arbeidsmatige dagbesteding waarbij zij status kunnen 
ontlenen aan hun  taak (of werkzaamheden), nieuwe vaardigheden kunnen leren en meer in 
contact staan met de maatschappij 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastvrouw buurtkamer 
Assistent activiteiten begeleiding 
Medewerker voedingsassistent 
Medewerker intern transport 
Assistent manicure 
Assistent magazijn 
Assistent intern cliëntenvervoer 
Assistent medewerker wasserij 
Assistent huishoudelijke dienst 
Assistent restaurant medewerker 
Assistent keukenmedewerker 
Assistent kapsalon medewerker 
Assistent roomservice medewerker 

 

Pluryn 
BAAS Dekkerswald 
Nijmeegsebaan 29, Nijmegen 
Femke Welles 
06 - 30446143 
fwelles@pluryn.nl 



* klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Gastvrouw buurtkamer: 
Je helpt bij het klaarmaken van het ontbijt en de lunch en zet koffie en thee. Sommige ouderen 

begeleid je bij het eten. Je verzorgt diverse huishoudelijke taken waaronder de vaatwasser 
uitruimen, de keuken en huiskamer schoon houden. Je kan eventueel een wandeling met 
een bewoner.  

 
Assistent activiteiten begeleiding: 
  Als assistent activiteiten begeleider help je mee met activiteiten voor ouderen, zoals: 

spelletjes spelen, bewegen op muziek en liedjes zingen. Je verzorgt koffie en thee en brengt 
mensen naar de activiteiten.    

 
Medewerker voedingsassistent: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de voedingsassistent door tafels te 

dekken, maaltijden te verzorgen, menu’s op te nemen en bewoners te halen/brengen naar 
het restaurant. Ook valt afwassen en tafels afruimen onder jou taken.  

 
Medewerker intern transport: 
 Je helpt met o.a. het rondbrengen van materiaal, boodschappen voedselkarren en wasgoed. Er 

is een vaste dagindeling voor de werkzaamheden. Je werkt samen met een vaste 
medewerker van wie je de bijrijder bent. Met begeleiding vanuit Pluryn start je de dag op 
en sluit je de dag af. 

 
Assistent manicure: 
Ondersteunende werkzaamheden tijdens de manicure. Denk hierbij aan: insmeren van handen, 

nagels vijlen, nagellak aanbrengen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent magazijn: 
Je helpt met het bij elkaar zoeken van orders door spullen bij elkaar te pakken en in een 

container te zetten, ook streep je producten die je hebt gepakt af van de orderlijst.  Je  
ondersteunt bij het afladen van containers.  Je werkt altijd samen met een vaste 
medewerker en hij zal jou hierin begeleiden.  

 
Assistent intern cliëntenvervoer: 
Je ondersteunt vrijwilligers in het ophalen en wegbrengen van bewoners. Je brengt bewoners 

naar verschillende afdelingen zoals de fysiotherapie. Na deze therapie haal je de bewoners 
weer op en breng je ze eventueel weer naar hun suite. Tijdens het werken maak je gebruik 
van een lijst, hierop staan de bewoners die weggebracht of opgehaald moeten worden.  

 
Assistent medewerker wasserij: 
Je werkzaamheden bestaan uit het strijken van  
blouses, het sorteren van dienstkleding en het vullen  
van wasmachines en drogers. Je leest de maat-  
etiketten van de dienstkleding en verdeelt die  
over de verschillende garderobes.   
 
 



* klik aan indien van toepassing   
 

Assistent huishoudelijke dienst: 
De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen  
bij stofzuigen, dweilen, ramen wassen en het  
bijhouden van het trappenhuis. Je maakt  toiletten 
schoon en leegt de prullenbakken. Ook poets je 
tafels, de douche en de keuken. Je werkt hierbij  
altijd samen met een collega. 
  
Assistent restaurant medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de keuken en het  
restaurant zoals tafels dekken, het in- en uitruimen  
van de vaat en het opnemen van bestellingen.   
  
Assistent keukenmedewerker: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de kok door groenten te snijden, spullen 

klaar te zetten en eten te bereiden. Ook valt afwassen en de keuken schoonmaken onder 
jouw verantwoordelijkheid.  

 
Assistent kapsalon medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de kapsalon. Denk hierbij aan: haren wassen, uitspoelen, 

vegen, klaar zetten en/of schoonmaken van spullen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent roomservice medewerker: 
Je verzorgt en brengt de lunch naar de cliënten. 
Je leegt prullenbakken en doet de afwas voor 
cliënten die dit niet zelf kunnen. Ook verricht je 
lichte schoonmaakwerkzaamheden.  

 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
15/20 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 



* klik aan indien van toepassing   
 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien van toepassing 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Assistent-medewerkers mogen ‘voorbehouden handelingen’ verrichten zoals het 
verstrekken van medicatie.  
Bedrijfskleding;  op enkele locaties op Dekkerswald is het verplicht bedrijfskleding te dragen  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pluryn.nl/


* klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Bedrijfsrestaurant: broodjes beleggen, salades maken, bordjes beleg maken, afwassen, 
opruimen, schoonmaken (HACCP normen), horeca/gastheer functie 
Schoonmaak: Alsec schoonmaakbedrijf biedt leerwerktrajecten van 6 maanden om te 
starten. Kantoorpand met verdiepingen schoonmaken samen met directe collega van Alsec. 
Alle voorkomende werkzaamheden: bureaus, prullenbakken, oud papier, toiletten, 
stofzuigen, dweilen etc. 
Administratie: nader te ontwikkelen 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Horeca assistent-medewerker/ assistent-gastheer 
Facilitair assistent-medewerker 
Schoonmaak assistent-medewerker 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Horecamedewerker: de werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en klaarmaken van 
de lunch en de voorraad. Je staat klanten te woord en rekent af (indien je dit kunt).  
Na afloop van de lunch zorg je er voor dat alles weer netjes opgeruimd wordt. Het is veel 
lopen en staan. Werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot ca. 
15.00u/16.00 uur, sporadisch wordt het later vanwege bijeenkomsten. De dagdelen die je 
wilt en kunt werken, zijn in overleg bespreekbaar. Begeleiding is aanwezig. Reiskosten 
worden vergoed, indien aan de orde. 
Facilitair medewerker: ondersteunde werkzaamheden i.s.m. Alsec zoals: stofzuigen, ramen 
wassen, trappenhuis bijhouden, toiletten schoonmaken, prullenbakken en oud papier 
legen, tafels en bureaus poetsen, vergaderzalen netjes maken en dweilen. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de ochtenden.  
In overleg zijn werktijden/dagdelen te bespreken.  
Tijdens dit leerwerktraject kun je een maandelijks oplopende onkostenvergoeding en een 
reiskostenvergoeding krijgen, indien aan de orde. Begeleiding is aanwezig.  

Pluryn 
BAAS IW50 
Industrieweg 50, Nijmegen 
Ilse van Gessel 
06 517 22 646 
igessel@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding van cliënten/mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, richting (deels) 
betaalde arbeid. 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Zie bijlages 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja welke? Nee 

 
  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden zijn zeer divers van aard binnen het Radboud UMC zoals werken op de 
beddencentrale, assistent-voedingsassistent, assistent-medewerker magazijn, assistent-
medewerker postkamer, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Ondersteunende taken kunnen op dit moment gedaan worden o.a. bij: restaurant, op 
verpleegafdelingen, bij het magazijn/ logistiek, de beddencentrale, de postkamer, de 
afvalhof, op administratief gebied en bij een laboratorium. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Wij kijken hier altijd wat de wens van de kandidaat is en wat de 
taken/verantwoordelijkheden zijn die een specifieke afdeling heeft om te doen, het gaat 
dan op arbeidsmatige werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling/medewerkers. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken 

 
  

Pluryn 
BAAS Radboud UMC 
Geert Grooteplein-Zuid 22, Nijmegen 
Cynthia Kokke & Kris de Gooyert 
06-30446234 of 06-53328709 
cgerrits@pluryn.nl 
klindner@pluryn.nl  

mailto:cgerrits@pluryn.nl
mailto:klindner@pluryn.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Assistent-medewerkers werken individueel op afdelingen/in teams. Maximaal 20 
kandidaten verspreid over het ziekenhuis, groei in toekomst mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, erg goed bereikbaar met de bus 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van de afdeling, meestal 
aangepaste WC, bereikbaarheid voor rolstoelen, soms hangende kasten. 
Andere bijzonderheden?  

 
 
  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
BikeWerk 
Leerwerkbedrijf fietstechniek  
Regulierstraat 29 
6511 DN Nijmegen     
Contactpersoon: Bart Jansen   
024-3231605  
info@bikewerk.nl 
 
Werksoort: 

 Techniek, Reparatie en Montage 

 Schoonmaak 

 Verkopen 

 Administratie  

 Logistiek 

 
Productomschrijving: 
Bikewerk is niet alleen een hippe fietswinkel en reparatiewerkplaats in het centrum van 
Nijmegen. Het is ook een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Als (jong)volwassene 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je er werkervaring opdoen. Je volgt dan een 
opleiding met als doel uit te stromen naar een betaalde baan elders.  
 
Natuurlijk draait alles bij Bikewerk om fietsen. Maar dat betekent niet je er alleen als 
fietstechnicus kunt werken. Je kunt ook aan de slag als medewerker administratie, 
chauffeur/ bijrijder of schoonmaker. 
 
Bikewerk is een leer- werkbedrijf. Je kunt bij Bikewerk officiële mbo-diploma’s halen, zoals 
een niveau 2-opleiding tot fietstechnicus. Maar ook een algemene AKA-opleiding op niveau 
1. Je leert in combinatie met een stage in ons bedrijf.  
 
Bikewerk is er voor alle mensen die moeilijk werk kunnen vinden, volwassenen met en 
zonder beperking. Ook mensen die via het UWV een IRO-traject volgen, kunnen bij 
Bikewerk terecht. De fietswinkel werkt samen met andere bedrijven zodat je daarna 
makkelijker  een andere baan vindt. Naast de locatie aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen 
hebben we ook vestigingen in Groesbeek en bij NXP Nijmegen. 

mailto:info@bikewerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Maatschappelijke-ondernemingen/Bikewerk.aspx&ei=KJ51VcPnG5T77AbC5oHgBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF5jfq-D4roJmIhJsrf-fWKGpD-ZQ&ust=1433857925361042


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Fietstechnicus 

 Verkoopmedewerker 

 Chauffeur/bijrijder 

 schoonmaker 

 administratief medewerker 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Winkelmedewerker verkoop en service:  

 Verkoop fietsen en fietsonderdelen 
 Invoeren en uitleveren reparaties 
 Interesse in en enige kennis van (fiets)techniek en fietsverkoop 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen 
 In staat om 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Representatief en klantvriendelijk 

 
Aankomend fietsenmaker: 

 Grote interesse in fietstechniek; 
 Afleveringsklaar maken van fietsen 
 Opknappen 2e handsfietsen 
 Opbouwen nieuwe fietsen 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen tot fietstechnicus; 
 In staat zijn 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Enige stressbestendigheid 

Administratieve ondersteuning:  

 In en uitgaande post verzorgen; 
 Telefoon opnemen; 
 Kassa- en voorraadadministratie; 
 Archivering; 
 Goede beheersing Nederlandse taal; 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
 Representatief en klantvriendelij 

Schoonmaak:  

 Schoonmaak van winkel en werkplaats 
 Minimaal 8 uur per week, ook op zaterdag 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 Bereidheid tot volgen opleiding 

Chauffeur/bijrijder: 

 Ophalen reparatie/onderhoudsfietsen bij klanten 
 Afleveren van nieuwe fietsen 
 Afleveren onderdelen werkplaats Groesbeek/NXP 
 Afvoeren oud ijzer 
 Afvoeren oud papier 
 Representatief en klantvriendelijk 
 Bereidheid tot volgen opleiding. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

 Fietstechniek 

 Zorg 

 Commercie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

 Werkplaats bloemerstraat maximaal 10 

 Winkel regulierstraat maximaal 5 

 Werkplaats NXP maximaal 2 

 Werkplaats groesbeek maximaal 7 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  

 Proefperiode van 6 weken 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

 Melba 

 
Websiteadres:  
www.bikewerk.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

 
 

http://www.bikewerk.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Randvoorwaarden 
 Bereikbaarheid OV: ja 

 Rolstoeltoegankelijk: ja 

 Lift aanwezig: nee 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
NVT 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: Art-tics 
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Wilma v.d. Broek 

Telefoonnummer:  024-3606645 

E-mailadres: post@art-tics.nl 
 
 
Werksoort 

Schoonnmaak werkzaamheden, kantinewerk. 

 
Productomschrijving 
RIBW Art-tics is een kunstproject voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Het project is een onderdeel van RIBW Nijmegen & Rivierenland. 

Het bestaat uit: 

– Kunstuitleen 
– kunstverkoop 
– Atelier 
– Leer-/werkproject 

Klanten, zowel particulieren als bedrijven, kunnen bij Art-tics terecht voor het huren of 
kopen van kleurrijke en gevarieerde kunst. 

Het Atelier 
De ateliers bieden kunstenaars letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ruimte voor hun expressie 
en ontwikkeling op technisch en artistiek gebied. Er wordt zowel zelfstandig als met 
begeleiding gewerkt. 
In de avonduren en weekenden kunnen derden de atelierruimtes huren voor eigen 
activiteiten 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Kunstschilder, ceramiek, medewerker uitleen, winkelmedewerker. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E.

http://www.ribw-nr.nl/
http://www.art-tics.nl/site/wp-content/uploads/2010/02/DSC_0307_7_web.jpg


*  klik aan indien van toepassing   
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  12 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.art-tics.nl 
www.kunstinjehuis.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.art-tics.nl/
http://www.kunstinjehuis.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: facilitaire dienstverlening  
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
 
 
Werksoort 

Schoonnmaak werkzaamheden , kantinewerk. 

 
Productomschrijving 
Facilitaire dienstverlening is een werkproject waarin deelnemers diverse huishoudelijke 
werkzaam heden verrichten op diversie RIBW locaties.  Zo worden kantines, keukens, 
pantry’s en kantoren  schoon gehouden, worden voorraadkasten gevuld en wordt binnen 
het dagbestedingspand aan de Graafseweg  de receptiemedewerkers  en huismeesters 
geleverd. Medewerkers worden opgeleid door schoonmaakorganisatie Maas en Waal en 
ontvangen een certificaat als zij de basisvaardigheden beheersen.     

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Schoonmaker, huismeester, receptiemedewerkers, kantienemedewerker. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  8 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-nr.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.ribw-nr.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

Organisatie:  Werktedoen  
Product: Kantine medewerk(st)er 
Adres: Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 
Werksoort 

Schoonmaak, koffie/thee verzorgen 

 
Productomschrijving 
WerkWent aan de Hogelandseweg is een ICT bedrijf waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken. Regelmatig komen er klanten over de vloer en zijn er vergaderingen. 
Een beperkt aantal plaatsen is er beschikbaar voor kantine medewerk(st)er. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Kantine  medewerk(st)er. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Behalve schoonmaak vallen hieronder ook taken als: postverzorging en koffie/thee zetten 
voor klanten. 

Er is geen ervaring vereist. Wij hebben een eigen certificeringsprogramma opgesteld dat 
aansluit bij Werktedoen Arbeidsparticipatie zodat klanten ook kunnen doorgroeien naar  
facilitaire functies in het bedrijfsleven. 

 
 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

mailto:godfried@werkwent.nl
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Begeleiding gespecialiseerd in 
ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken op kantoor elke dag maximaal  12 personen.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

http://www.werkwent.nl/
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Organisatie: Werktedoen 
Motorcycle Support 
Naam: Motorwerkplaats  
Adres : Hogelandseweg 76 
Contactpersoon: Cees Faber 
Telefoonnummer: 06-20833284 
E-mailadres: ceesfaber@motorcyclesupport.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
In een goed uitgeruste motorwerkplaats aan de Hogelandseweg op industrieterrein 
Westkanaaldijk, kun je in een veilige omgeving sleutelen of leren sleutelen aan motoren en 
ander technisch werk doen.  
Hiervoor zijn in de werkplaats een magazijn en administratie, en natuurlijk een koffiehoek 
voor de pauzes. 
Stichting Motorcycle Support Nederland heeft inmiddels 3 werkplaatsen voor mensen met 
afstand tot arbeid, die iets met sleutelen en techniek willen aanpakken. 
In onze motorwerkplaats kun je werken en leren in trajecten naar (betaald) werk en/of 
opleiding, en ook (arbeidsmatige) dagbesteding doen.  
Wij bespreken met jou wat jij wil bereiken in onze werkplaats en wat daar voor nodig is. 
Daar passen wij de werkzaamheden en begeleiding bij aan, soms is doorplaatsing mogelijk! 
Zie voor meer informatie hieronder. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent monteur 
Assistent magazijn  
Assistent administratie 
Assistent facilitair medewerker 

mailto:ceesfaber@motorcyclesupport.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent monteur 

- onderhoud en reparatie, om- en verbouw van motorfietsen, brommers, scooters en 
andere technische klussen 

Assistent magazijn  
- bijhouden van voorraden en materialen die gebruikt worden, en van 

gereedschappen. Evt. ook bestellingen voorbereiden. 
Assistent administratie 

- bijhouden en verwerken van post en dagelijkse administratie, en van de verrichte 
werkzaamheden 

Assistent facilitair medewerker 
- zorgen voor nette ontvangst- en koffiehoek/keukentje, en koffie en thee in de 

pauzes. Zorgen voor ordelijke, schone, nette werkplaats, sanitair en buitenterrein. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
De begeleiding van Motorcycle Support heeft behalve een paar zwemdiploma’s ook een 
officiële achtergrond en ervaring in maatschappelijk werk, jongerenwerk, straathoekwerk, 
horeca, verpleging, en een paar technische dingen natuurlijk want het moet zeker wel 
werken. 
Vooral zijn wij goed in het begrijpen wat mensen nodig hebben, die elders vaak tussen wal 
en schip vallen. Die wel willen werken en aanpakken maar nog eerst hun eigen draad 
moeten oppakken, kunnen bij ons terecht voor een plek met ondersteuning en begeleiding 
op jouw maat. 
Ook is binnen onze stichting verschillende specialistische kennis en ervaring rond ADHD en 
ASS, rondom arbeidsbemiddeling, begeleiding en coaching, en hebben wij een groot 
netwerk binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven waar wij een beroep op kunnen doen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
In de motorwerkplaats zijn zes werkplekken met heftafels en een gereedschapswagen. Er 
kunnen soms mensen samenwerken of met meerdere met een project bezig zijn. Doorsnee 
werken er in de motorwerkplaats elke dag tussen de zes en twaalf mensen, en een paar 
begeleiders. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Met de verschillende taken, niveaus en mogelijkheden die rondom het sleutelen in de 
werkplaats en magazijn/administratie/facilitair bestaan, is de motorwerkplaats erg geschikt 
voor oriëntatie op interesse en vaardigheden, voor zowel de specifieke technische als de 
algemene werknemersvaardigheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit is nu via onze partners mogelijk, en wordt ontwikkeld voor de eigen motorwerkplaats. 
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Websiteadres:  
www.motorcyclesupport.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

                   
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?   Er zijn bushaltes van lijn 11 voor de deur. 
 
Rolstoeltoegankelijk?   Ja, de werkplaats is gelijkvloers, er is een invalidentoilet. De 
spreekruimte is via een hellingbaan of drie treden te bereiken. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   De heftafels kunnen hydraulisch op 
werkhoogte worden bediend. Er wordt in overleg aanpassing, begeleiding en ondersteuning 
op maat geboden. 
 
Andere bijzonderheden?   Maak bij interesse en/of vragen een afspraak en kom eens 
langs in de werkplaats! 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

- je hebt minstens een beetje interesse in techniek, motoren, auto’s 
- je bent niet bang voor vieze handen 
- je wilt graag aanpakken en je wilt graag leren 
- je wilt werken of je oriënteren in de techniek, of daaraan ondersteunend 
- je kunt doorzetten en/of hulp vragen als dat nodig is 
- je kunt met (een paar) anderen samenwerken 
- wij respecteren elkaar en de spullen in de werkplaats…. 
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en je mag werken en leren leuk vinden 
- je bent eerlijk en betrouwbaar, en houd je aan afspraken. Doen wij ook ons best 

voor  
- Je staat er voor open om bij Motorcycle Support te leren van je zelf en van anderen 

http://www.motorcyclesupport.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Deelnemers zijn bij ons allemaal gelijk als assistent monteurs, met iedereen wordt apart 
besproken wie hij of zij is met welke dromen voor de toekomst. Assistent monteurs kunnen 
een handicap hebben, niet aangeboren hersenletsel, uit een verslaving, reclassering of uit 
een kliniek of verpleeghuis komen, of om andere redenen tussen wal en schip (dreigen 
te)vallen. Iedereen is welkom, wie sleutelen en techniek leuk vindt is bij ons op zijn plek. In 
de veilige en gestructureerde omgeving van de werkplaats kan worden gewerkt aan behoud 
en aanleren van vaardigheden. 
Motorcycle Support gaat met elke assistent monteur in gesprek wat er moet gebeuren om 
hun toekomstdromen waar te maken, wie daar wat voor moet doen en wat realistisch is. 
Motorcycle Support biedt hen een werkplek met begeleiding en een traject op maat, en 
daarmee deelname aan  de maatschappij. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opening motorwerkplaats door Jordi met wethouder Tankir op de zelfgebouwde  
mini-bike-met-zijspan. 
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Naam organisatie    BiSonder voor kado's en verhalen 
Naam product     Kadowinkel met koffie en theehoek 

Adres                         Touwslagersbaan 34   

Contactpersoon AD          Joyce Hendriks   

Telefoonnummer AD  0246630870 

E-mailadres              bisonder.inwijchen@gmail.com  
 

Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

  

Productomschrijving 

BiSonder is een maatschappelijke onderneming; een kado winkel met een koffie en thee 
hoek in het centrum van Wijchen. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker kadohoek 
Medewerker koffie/ theehoek 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker Kadohoek 
• Klanten helpen; 
• kado's inpakken; 
• zorgt dat de winkel er prettig en verzorgt bijstaat; stoffen en aanvullen 

 
Medewerker koffie/theehoek 

• gasten helpen; 
• bestellingen opnemen en deze klaar maken en serveren 
• zorgt dat de tafels en stoelen er verzorgt en netjes bijstaan 
• voorraad aanvullen 
• schoonmaak werkzaamheden 

 

Begeleiding gediplomeerd 

 Ja 

 

Begeleiding gespecialiseerd in 

Coachen en ondersteunen. 

 

 

mailto:bisonder.inwijchen@gmail.com
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Groepsgrootte (maximaal) 

4 cliënten 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode? 

Begeleiding/ ondersteuning en ruimte om in te werken. 

Werkzaamheden worden afgestemd op de mogelijkheden en vragen van de medewerker. 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Niet van toepassing 

 

Websiteadres: 

www.Bisonder.eu  

 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 

sfeerimpressie) 

Ja 

 

Randvoorwaarden 

Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Minder valide toilet is aanwezig. 
Andere bijzonderheden? 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 

plaatsen van kandidaten 

Werkomgeving is kleinschalig Het is daardoor van belang dat er match is met de anderen 
medewerkers bij BiSonder. 
Er is veelvuldig spraken van klanten contact waardoor een representieve houding, uitstraling 
gewenst is. 
 

  

http://www.bisonder.eu/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

 
Productomschrijving 
Schoonmaak- en wasserette afdeling Opoe Sientje 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent(en) schoonmaak en wasserette afdeling Opoe Sientje 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assisteren bij de schoonmaak van B&B Opoe Sientje 
Assisteren van de was (beddengoed, handdoeken e.d.) van B&B Opoe Sientje 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding en ondersteuning doelgroep 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
2 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

 

TVN Zorgt i.s.m. B&B Opoe Sientje  
Project Leersaam 
Lindenberghaven 1c, Nijmegen 
Trui Lange 
0636341230 
leersaamnijmegen@gmail.com 
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Websiteadres:  
www.dekaaij.nl  
www.tvnzorgt.nl 
www.opoesientje.nl 
gastenschiporca.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website Opoe Sientje  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk?  Nee 
Lift aanwezig?   Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag vooraf goed overleg aangaande mogelijke kandidaten om teleurstelling te 
voorkomen. 
 

  

http://www.dekaaij.nl/
http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.opoesientje.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Leerwerktrajecten  bestaan uit zinvolle [arbeidsmatige]dagactiviteiten zowel  binnen als 
buiten. 
De Wende biedt  een gestructureerde omgeving waar serieus gewerkt wordt aan het 
vergroten van eigen mogelijkheden op weg naar een passend, arbeidzaam leven. 
Ieder deelnemer volgt hierin een persoonlijk traject.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op de Wende maakt iedereen deel uit van een gemeenschap. Elkaar helpen, samen een 
klus klaren, verantwoordelijk zijn voor wat er gedaan moet worden. Iedere deelnemer  kan 
hier beleven dat hij/zij deel uitmaakt van een groter geheel en dat gedane werkzaamheden 
een zinvolle betekenis hebben voor anderen.  Respectvolle omgang met jezelf, anderen en 
de natuur vormen daarbij de basis. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De dagactiviteiten vinden plaats op de locatie  van de Wende, een kleinschalige  organisatie  
in het buitengebied tussen Overasselt en  Nijmegen. Centraal onderdeel van de Wende is de 
woonzorg voor 6 ouderen met dementie. Op de locatie  is een zorgwoning  
[de tot zorgwoning omgebouwde en geheel gerenoveerde voormalige boerderij].  De 
initiatiefnemers, Wietske Jetten en Jan van der Leij, wonen zelf op de locatie [voorhuis van 
de boerderij] 
De locatie omvat   een buitenterrein van 2 ha dat gelegenheid biedt voor tal van 
buitenwerkzaamheden. Zo is er een siertuin,  een moestuin, een kleine boomgaard en  een 
wandelgebied.  Naast de zorgwoning ligt op de locatie het Atelier, een ruim opgezette 
werkruimte, speciaal voor de dagactiviteiten verbouwd en ingericht. 
Het Atelier biedt tal van mogelijkheden om ambachtelijk, creatief en kunstzinnig actief te 
zijn. Deze activiteiten worden meer projectmatig georganiseerd , afhankelijk van de 
interesse en mogelijkheden van de deelnemers. 

De Wende, leerwerktrajecten. 
Schatkuilsestraat 1, 6611 KB, 
Overasselt. 
Mw. Wietske Jetten M. 06  45440677 
Dhr. Jan van der Leij M. 06  27000094 
contact@dewendeoverasselt.nl 

mailto:contact@dewendeoverasselt.nl
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 4A, 4B. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Groen en Buiten,  kunstzinnige activiteiten 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
6 deelnemers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Iedere kandidaat-deelnemer  komt eerst 4 weken in een voortraject op de Wende.  
Doel van het voor traject is om met elkaar vast te stellen of verder deelneming een reële 
optie is. 
Na 4 weken wordt er vanuit de aandachtsvraag en behoefte van de deelnemer een 
begeleidingsplan opgesteld[verantwoording de Wende]  
Van de deelnemer wordt verwacht dat er een positieve intentie is om op basis van dit 
begeleidingsplan met elkaar te werken. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
in overleg, met andere instanties. 

 
Websiteadres:  
www.dewendeoverasselt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Goed, bus [lijn 9 Nijmegen –Grave] stopt voor de deur.  
Rolstoeltoegankelijk?  ja 
Lift aanwezig? Alles begane grond 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  Het Atelier is in 2015 speciaal voor 
dagactiviteiten geheel verbouwd. 
Andere bijzonderheden? 

 
 
 
 

http://www.dewendeoverasselt.nl/
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Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De Wende is bedoeld voor [jong] volwassenen met een begeleidingsvraag / 
dagbestedingsbehoefte. 
 
Het traject kenmerkt zich door een aantal fasen , waarbij het ontwikkelingsplan regelmatig 
wordt geëvalueerd en bijgesteld.  
Duur van het traject is variabel, afhankelijk van doelstelling[en]. 
 
Voor deelname is een indicatie voor dagbesteding nodig. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

 Schoonmaak 

 Horeca, catering, verkopen en begeleiden 

 Productie, magazijn en logistiek 

 
Productomschrijving 
Alle werkzaamheden die nodig zijn om assistent medewerkers tot het uitvoeren van taken 
te laten komen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de assistent medewerkers met onze 
ondersteuning inclusief kunnen werken binnen een regulier bedrijf. Driestroom zorgt ervoor 
dat de werkzaamheden passen bij de fysieke en cognitieve vermogens van de assistent 
medewerkers. Het gaat hier niet alleen om mee doen, maar vooral om "er-toe-doen". 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker 
Medewerker persoonlijke was 
Medewerker kiosk 
Medewerker schoonmaker 
Afdelingsassistenten 
Afwas medewerkers 
Assistent activiteiten 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Persoonlijke was komt binnen. Moet uitgezocht worden en bij bewoners in de kast 
gelegd worden. 

 Schoonmaakwerkzaamheden: het schoonmaken van afwaskarren, voedingsbakken, 
liften en andere hulpmiddelen op afdelingen. Schoon maken afvalcontainers. 

 Werkzaamheden in de kiosk: Verkoop van kleine cadeaus en enkele producten als 
koekjes en snoep. Het controleren van versheiddata. De kiosk schoonhouden en 
soms balansen. Het bedienen van de kassa en met geld kunnen omgaan. Lichte 
werkzaamheden in het restaurant zoals o.a. koffie en thee serveren en afwas 
opruimen. 

 Afdelingassistenten. Het assisteren op een van de afdelingen van het verpleeghuis. 

Driestroom 
Veste Brakkenstein 
Driehuizerweg 376, 6575 PP, 
Nijmegen 
Wim Brouwer 
0243525501 
vestebrakkenstein@driestroom.nl 
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Dat wil zeggen dat de gezamenlijke huiskamer er netjes en opgeruimd uitziet. 
Assisteren met koffie en theerondes en alle voorkomende klusjes die er te doen zijn. 
Contact met bewoners 

 Verzorgen van de afwas voor het verpleeghuis. Alle afwas werkzaamheden tbv de 
middag lunch wordt door medewerkers van driestroom in een professionele afwas 
keuken uitgevoerd. Dit houdt in: verzamelen, verwerken en terugbrengen van de 
afwas. 

 Logistieke werkzaamheden: Omwisselen van afval containers, rondbrengen en 
aanvullen van Platgoed (linnen), ophalen/verzamelen oud papier en glaswerk. 
Ophalen en verzamelen van vuile was.  

 Assisteren (van) bij activiteiten begeleiding.  

 Assisteren van paramedische dienst. 
 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen in een verpleeghuis. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
12 medewerkers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba 

 
Websiteadres:  
Facebook: werkpost veste Brakkenstein 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja. Zie foto’s Facebook en https://youtu.be/kRwcxBKwUKI  

 
 
 

https://youtu.be/kRwcxBKwUKI
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, echter is het nauwelijks mogelijk om de werkzaamheden uit te 
voeren als de persoon rolstoel afhankelijk is. 
Lift aanwezig?Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Gebruik van visualisatie zoals foto’s en werkschema’s. ja 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Medewerkers moeten enigszins in het bezit zijn van sociale vaardigheden en zich kunnen 
gedragen in een verpleeghuis. Medewerkers moeten betrouwbaar zijn en het verschil 
tussen mijn en dein kennen. Medewerkers moeten bereid zijn om ondersteuning te 
ontvangen van begeleiding. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage optioneel 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Wijkwerk-Pluryn-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. 
Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen kunnen leren en 
werkervaring kunnen opdoen. Mee kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve 
samenleving en maatschappelijk ondernemen 
Pluryn en Driestroom zijn instelllingen.op het gebied van zorg en participatie. Wij bieden 
zorg voor diverse doelgroepen met specifieke hulpvraag. Werken is een perfecte manier om 
mee te doen in de samenleving. Vandaar dat Pluryn en Driestroom veel werk maakt van het 
zoeken naar en creëren van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
Wijkwerk richt zich van oudsher op mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. . 
We zijn in 1995 begonnen als werkgever van mensen met een i/d-baan en sinds 2007 
hebben we ook mensen in dienst in een participatiebaan. Beide subsidieregelingen zijn 
bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn geweest, weinig kansen hebben op een 
reguliere baan en een bijstandsuitkering ontvangen. Wijkwerk heeft een groot 
samenwerkingsnetwerk bestaande uit Nijmeegse organisaties. 
 
Wat willen we gaan doen: 
Wij willen als Wijkwerk, Pluryn en Driestroom dienstverlening aanbieden aan de 
ondernemers gezamenlijk en afzonderlijk op het Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene 
werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij hebben, maar ook dienstverlening voor 
individuele ondernemingen. De dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van 
activiteiten van de afzonderlijke ondernemers enerzijds  en daarnaast op onderhoud, 
gastheerfunctie en toezicht op het complex.  
De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit mensen 
met een WWB of wajonguitkering, dan wel assistent medewerkers van Pluryn en 

Driestroom 
Werkpost Honig 
Waalbandijk Smeltkroes unit 47 14j, 
6541 AJ, Nijmegen 
Wim Brouwer 
0652374645 
honig@driestroom.nl 
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Driestroom met een dagbestedingindicatie. 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent sportcoach bij een sportschool. 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent sportcoach 

 Overleg vooraf op welke manier je de sportcoach kan assisteren. 

 Het klaarzetten en opruimen van materialen voor en na een groepsles. 

 Opruimen van materialen wanneer ze ongebruikt op een andere plek liggen. 

 Schoonmaken van de materialen apparatuur en sportvloer 

 Sportcoach assisteren door oefeningen voor te doen 

 Praktische ondersteuning voor sporters met verstandelijke en of lichamelijke 
beperking bij uitvoering van de oefeningen. 

 Indien mogelijk in een later stadium de warming-up of ander lesonderdeel van een 
activiteit begeleiden. 

 Samen met de barmedewerker of andere collega de kleedkamers, douches en 
toiletten schoonmaken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen met klanten in de horeca gelegenheden. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 
Begeleiden naar betaald werk. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte verschilt 
nogal. Het kan een op een zijn, maar ook samenwerken met een grotere groep. Dit is 
helemaal afhankelijk van het soort bedrijf. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl  (werkpost Honig zoeken) 

http://www.driestroom.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja / Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bijn lijn 5 stopt op 5 minuten lopen. 
 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
 
Lift aanwezig? ja (goederenlift) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Gesprek met de assistent-medewerker en overleg altijd met woonbegeleiding indien van 
toepassing. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

aanvulling: assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 
Productomschrijving 
Wij bieden ass-medewerkers de kans om in een verpleeghuis werkzaamheden te   doen die 
bij hun past en afgesproken in mijn plan. Onder begeleiding  en ondersteuning van de D 
Driestroom.De Driestroom zorgt ervoor dat de ass-medewerkers werk doen wat  bij hun 
past zowel fysiek, interesse en cognitief. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker  
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afdeling 
Medewerker waspakketjes 
Tuinwerkzaamheden 
Allerlei overige werkjes  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Logistieke werkzaamheden: Het wegbrengen van platgoedkarren (linnen). 
Het wegbrengen van afwaskarren en deze weer ophalen. 
Het wegbrengen en ophalen van etenskarren. Het ophalen van vuile was. Het meerijden op 
de vrachtwagen en dan spullen wegbrengen naar de Veste Hofke en Kultuurhuus.  
Het wegbrengen en ophalen van de etenskarren naar het Hofke/Veste.  
‘s middags nog spullen rondbrengen in Kalorama, deze staan klaar bij het magazijn. 
Opruimen van bestellingen op de verpleegafdeling en revalidatieafdeling. 
Het opruimen van bestellingen in de Aula en de oorsprong (vergaderruimtes/leslokaal) 1x 
per week. 
 

Driestroom 
Kalorama  
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX, Beek 
Melissa Mcalenan en Thea 
Teunissen  
0246847797 
werkpostbeek@driestroom.nl  

mailto:werkpostbeek@driestroom.nl
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Medewerker bewonersvervoer. Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar de afd 
activiteitenbegeleiding. Ook  bewoners wegbrengen en ophalen naar andere activiteiten in 
de aula. Soms naar de kapper pedicure en gehooronderzoek. 
 
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van vergaderruimtes, tafels, kannen en aanvullen van bekers lepeltjes 
suiker en thee zakjes. Het schoonhouden van kastjes in de aula oorsprong en keukentje.  
Het schoonmaken van koffiezetapparaten. Het aanvullen van pakken koffie bij het apparaat. 
Tafels in het restaurant schoonmaken en het terras. (tafels/stoelen afsoppen en 
prullenbakken/asbakken legen)  
 
Medewerker afdeling: Het helpen met koffie thee uitdelen. Opruimen en inruimen 
afwaskar. Tafels dekken en tafels schoonmaken. En in overleg op de afd nog meer 
schoonmaakwerkzaamheden. Bij activiteiten helpen op de afd en een praatje maken met 
bewoners. Bedden opmaken 
 
Medewerker waspakketjes  
Op een aantal afdelingen waspakketjes uitpakken en netjes in de kast leggen. Ook 
regelmatig de kast opruimen.  
 
Allerlei werkjes . 
Zwachtels rollen, en inc broekjes opvouwen en sorteren, soms lamineren dit zijn vragen 
vanuit linnenkamer. Werkshirts wassen/ophangen/vouwen. 
 
Tuinwerkzaamheden: Het ondersteunen van de tuinmannen bij het harken, onkruid wieden 
en planten poten. In de zomermaanden wordt er ook in een moestuin gewerkt met 
vrijwilligers en bewoners van het centrum voor doofblinden. Hier kunnen ze ook hulp bij 
gebruiken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het aanleren van praktische vaardigheden en werken volgens de HACCP methode. 
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verpleeghuis , normen, waarden, 
beleefdheidsnormen. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 
Websiteadres:  
Facebookpagina werkpost Beek 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie onze facebookpagina. Ook is er een filmpje van onze werkpost: 
http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/ aflevering 9. Start bij 10 minuten. 
 

 

 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   
De werkplek is rolstoeltoegankelijk. 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De kandidaat moet in staat zijn om basaal contact te kunnen leggen met een bewoner of 
medewerker. Zoals hallo/goedemorgen kunnen zeggen. Zo voelt diegene zich gezien. 
Het is wenselijk als de persoon redelijk zelfstandig kan werken maar ook enigszins 
functioneert in teamverband. Bijvoorbeeld kan overleggen met een collega, samen lunchen 
etc. 
Het is wenselijk als de cliënt kan klokkijken en in staat is om een rooster met geschreven 
tekst of picto’s te lezen. 

http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres 
 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
De ligging van kinderboerderij de Goffert is aan de rand van het bekende Goffertpark en 
door de vele activiteiten die de kinderboerderij organiseert, is het een bekende en geliefde 
plek voor de inwoners van Nijmegen en zelfs daarbuiten. Jaarlijks trekt de locatie ongeveer 
70.000 bezoekers. 
De exploitatie van de KB is in handen van het KHG bestuur en door  de Driesroom  gebruikt  
voor dagbesteding.  Op kinderboerderij De Goffert werken dagelijks ruim twintig assistent 
medewerkers van achttien tot  70jaar oud. Allen hebben ze een licht tot matig 
verstandelijke beperking Door de diverse activiteiten kan in feite iedereen die wil werken op 
de kinderboerderij aan de slag.  
In het weekend  is er een weekendmedewerker en vrijwilligers aanwezig. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op kinderboerderij de Goffert zijn diverse werkzaamheden, zoals het verzorgen van de 
dieren, huishoudelijke werkzaamheden, verkoop winkeltje, tuinwerkzaamheden, educatie 
activiteiten verzorgen en verschillende klusactiviteiten. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Dierenverzorging: Er zijn vele diersoorten aanwezig, zoals paarden, koeien,ezels, schapen, 
geiten, varkens, konijnen, cavia’s, kippen, volières met vogels, ganzen, eenden. Al deze 
dieren krijgen dagelijks voer en water, hokken worden schoongemaakt enz. 
Huishoudelijke werkzaamheden: Dagelijks worden toiletten schoongemaakt, stofzuigen en 
koffiegezet. 
Winkel: Op de boerderij is een winkeltje waar producten worden verkocht, zoals 
eieren,koffie,thee, limonade. 
Tuinwerkzaamheden: er is een moestuin aanwezig en in en om de boerderij wordt het 
zwerfvuil verzameld en afgevoerd. 
Educatie: Vele schoolklassen komen naar de boerderij voor de educatie route, ook zijn er 

Driestroom 
Kinderboerderij  de Goffert  
Slotemaker de Bruïneweg 268, 6532 
AD 
Adrie Ruiter 
024-3560371 
kbdegoffert@driestroom.nl  

mailto:kbdegoffert@driestroom.nl
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verschillende evenementen. Deze activiteiten worden verzorgd door de ass. medewerkers. 
Kluswerkzaamheden: Op de boerderij zijn er altijd reparatie werkzaamheden nodig, zoals 
onderhoud gebouwen, verven, timmerwerkzaamheden, afrastering weilanden enz.  
Openhaardhout zagen en kloven. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd in verschillende doelgroepen oa: mensen met een 
verstandelijk, psychische beperking, autisme, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. 
Mate van begeleiding is afhankelijk van begeleidingsvraag/behoefte 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken nu 21 assistent-medewerkers. Werktijden  van 9.00 tot 16.00 uur. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Op de kinderboerderij zijn veel stagemogelijkheden voor groenopleidingen, opleiding voor 
dieren en pedagogische opleidingen. Ook voor assistent-medewerkers zijn er 
stagemogelijkheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Is mogelijk. 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx 
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl 
www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website en facebook 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Is bereikbaar met openbaar vervoer 
Rolstoeltoegankelijk? Terrein is heuvelachtig. 
Lift aanwezig? Neen 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl/
http://www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert
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Een VOG  is een vereiste om op kinderboerderij de Goffert te werken. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 

Productomschrijving 
Dagbestedings- en Beschermd Werk-locatie Mozaiëk ligt in Sociaal Cultureel Centrum en 
Theater ‘t Mozaïek in Wijchen. Hier verrichten ongeveer veertig cliënten van Driestroom 
dagelijks creatieve en dienstverlenende werkzaamheden. De cliënten zijn tussen de achttien 
en zeventig jaar oud en hebben een verstandelijke beperking, meervoudige beperkingen 
en/of autisme. Mozaiëk bestaat uit 3 verschillende groepen van Driestroom:  creatief atelier 
Bombori, popband Jukebox en een dienstverlenende groep die horeca- en 
schoonmaakactiviteiten verricht. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Dienstverlener 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De dienstverlener werkt mee in de horeca. Hierbij verrichten de assistent medewerkers 
allerlei activiteiten zoals koffie en thee zetten, afwassen, cake en koekjes bakken, tafel 
dekken, uitserveren. Ook maken de assistent medewerkers verschillende ruimtes schoon 
van organisaties die in het gebouw gehuisvest zijn.  In het gebouw is ook een bibliotheek 
gevestigd waarin assistent medewerkers werken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd in het ondersteunen van medewerkers met een 
verstandelijke beperking en/ of autisme. 

Driestroom 
Mozaïek 
Oosterweg 172, 6602 HL, Wijchen 
Erna van der Toorn 
0246487154 
mozaiek@driestroom.nl  

mailto:mozaiek@driestroom.nl
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Groepsgrootte (maximaal) 
12 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Nee 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Mozaiek.aspx  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? De locatie ligt op  3 minuten lopen van bushalte Meerdreef/ Oosterweg 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig NVT 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? NVT 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Geen 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Mozaiek.aspx


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product    
Adres     
Contactpersoon    
Telefoonnummer   
E-mailadres   
 
Werksoort 
Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden, Schoonmaak 

 

Productomschrijving 
Zoek je een baan en wil je werkervaring opdoen, dan zijn er bij de Tarweweg mogelijkheden 
en kansen voor jou. Bij het Tarwebroodje kun werken in de schoonmaakploeg. Je helpt 
samen met je collega’s bij het schoonmaken van het gebouw. Er zijn ook 
schoonmaakactiviteiten bij bedrijven in de buurt, dus buiten de locatie werken hoort tot de 
mogelijkheden. Je kunt ook in de catering werken bv  soep maken, koffie & thee zetten en 
het verzorgen van een lunch voor de medewerkers. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Dienstverlener 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 bereiding van soep 

 verkoop van soep 

 uitserveren van koffie 
 

 
 

 in en uitruimen van vaatwasser  

 opruimen keuken 

Driestroom  
‘t Tarwebroodje 
Tarweweg 1f, 6534, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06509696902 
tarwebroodje@driestroom.nl 
0652386630 

mailto:tarwebroodje@driestroom.nl
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 schoonmaak kantoren en vergaderruimtes 
 

 
 

 Schoonmaakprojecten buiten de Tarweweg 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10-15 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Diverse teamleden hebben Melba certificaat  

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Tarwebroodje.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 
 
 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Tarwebroodje.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

Randvoorwaarden 
Het is 10 minuten lopen vanaf bushalte 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig 
Werkplekaanpassingen kan indien nodig  gerealiseerd?   
Er is een gehandicaptentoilet. 
Bereikbaarheid OV? Ja 10 minuten lopen vanaf bushalte 
 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
 
Representatief, affiniteit met schoonmaken, horeca, dienstverlening. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer  
E-mailadres   
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in het facilitairbedrijf van een 
verzorgingshuis werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en 
wensen die een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
 

Driestroom 
Alde Steeg 
Bongerdstraat 84, 6641 BG 
Beuningen  
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Aldesteeg/0622865430 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de appartementen brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 
 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
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In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 
Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 

 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
  
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

Werksoort assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in een verzorgingshuis 
werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die een 
medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker afdeling 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Lichte administratieve werkzaamheden/ magazijn 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van zorgmedewerkers zoals ontbijtjes klaarmaken 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  

Driestroom 
Kasteelhof- de Hof 
Kasteelhof 50, 
Druten 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Kasteelhof/ 0652374672 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker afdeling en Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
In overleg op de afdeling andere schoonmaakwerkzaamheden.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken met bewoners.  
Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de woningen en appartementen 
brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 
Licht administratief: 
Beheren en bestellen van schoonmaakartikelen. 
Uitpakken van binnen gekomen goederen 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv. bewoners helpen met Bingo 
Ondersteunen zorgmedewerkers 
Op de appartementen ontbijt klaarmaken en opruimen 
Vuilnisbakjes legen 
Gordijnen openen, Bedden opmaken 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Werkpost ’t Hart is een samenwerking tussen RIBW, Pluryn en Driestroom 
en is laagdrempelig. 
Er wordt assistent -medewerkers de kans geboden om in om het Multifunctionele gebouw 
’t Hart werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die 
een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een begeleider zodat zij zich 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Medewerker kinderopvang 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van taken op de basisschool 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloeren. 
Schoonmaaktaken in de keuken, vergaderruimtes, kantoor etc 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
 
Medewerker afwas 

Driestroom 
MFA ’t Hart 
Den Elt 17  
6644 EA Ewijk 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
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Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
Schoonmaak taak.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken  
Medewerker was 
De was van het kinderdagverblijf wassen en opvouwen 
Keukenassistent: 
Soep maken of iets anders koken bakken. 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden, speelplaats schoonmaken, 
parkeerplaats schoonhouden 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv krant lezen, koffie inschenken etc 
Ondersteunen taken op school 
Oud papier ophalen, papier versnipperen, sorteer taken, knipwerk, kopieerwerk 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Tijd, rust en een breed aanbod 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met iedereen in het MFA normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
Nvt 

Randvoorwaarden 
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Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 
 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
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Naam organisatie:  Pluryn 
Naam product: Buurtmarkt 
Breedeweg 

Adres:  Bredeweg 61, 6562 DC 
Groesbeek 
Contactpersoon:  Hans Nelissen 

Telefoonnummer:  024-
3970863/ 06-51192666 
E-mailadres: 
info@buurtmarktbreedeweg.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door een (arbeids)beperking moeilijk aan werk? Bij 
Buurtmarkt Breedeweg doe je werkervaring op. Buurtmarkt Breedeweg is een supermarkt, 
lunchroom en bakkerij in één. We verkopen daarnaast veel lokale producten. Ook kun je via 
ons een beroepsopleiding volgen. Bijvoorbeeld een mbo 1-opleiding voor bakker, horeca of 
supermarkt. Met een diploma en je werkervaring heb je meer kans op een betaalde baan.  
 
Buurtmarkt Breedeweg is een erkend leer- en werkbedrijf. Onze medewerkers zijn 
enthousiast en gemotiveerd. De begeleiding bestaat uit professionals. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Bij Buurtmarkt Breedeweg is veel werk te doen. Natuurlijk kun je aan de slag in de 
bediening, keuken, bakkerij of supermarkt. Maar er is meer werk: we zoeken ook mensen 
voor de administratie, verpakking en vervoer, de boodschappendienst, schoonmaak en 
groenonderhoud. 
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Bediening: klanten bedienen die in onze lunchroom bijvoorbeeld een kopje koffie komen 
drinken en/of een broodje eten. 
Keuken: het bereiden van het drinken en de broodjes voor in de lunchroom, of voor lunch 
bestellingen buiten de deur. 
Bakkerij: broodjes en gebak maken. 
Supermarkt: spiegelen, winkelschappen bijvullen vanuit de voorraad, bestellingen 
verzamelen en inpakken. 
Administratie: administratieve taken zoals het maken van facturen voor klanten. 
Verpakking en vervoer/ boodschappendienst: als chauffeur met de bestelbus 
boodschappen voor de groepen en bestellingen voor de klanten rondbrengen. Ook ga je 
langs onze lokale leveranciers om producten op te halen die we in de supermarkt verkopen. 
Schoonmaak: het schoonhouden van de lunchroom, bakkerij en supermarkt. 
Groenonderhoud: het onderhouden van het groen rondom de Buurtmarkt.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal 20 personen bij de Buurtmarkt. Sommige werken alleen in de 
ochtend, van 09.00 tot 12.00 uur, en sommige alleen de middag, van 13.00 tot 18.00u.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit wordt binnenkort bij de Buurtmarkt geïntroduceerd.  

 
Websiteadres:  
www.buurtmarktbreedeweg.nl  

 
 
  

http://www.buurtmarktbreedeweg.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 

 

 
Productomschrijving 
Als kantine medewerker verricht je de dagelijkse werkzaamheden in de kantine en de 
algemene ruimten.  In deze functie let je op hygiëne en kwaliteit. Binnen de werkplaats 
heerst een prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als medewerker kantine. 

 
 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Kantine  
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 
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Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Schoonmaken en opruimen van de kantine 
- Automaten bijvullen en schoonmaken 
- Voorbereiden pauzes: klaarzetten koffie, koek, melk, soep etc. 
- Schoonmaak toiletten 
-     Voorraadbeheer 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
4 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Nee 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met een werkmeester.  

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

http://www.iriszorg.nl/werk
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 
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Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort  

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Wij bieden de assistent-medewerkers arbeidsmatige dagbesteding waarbij zij status kunnen 
ontlenen aan hun  taak (of werkzaamheden), nieuwe vaardigheden kunnen leren en meer in 
contact staan met de maatschappij 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastvrouw buurtkamer 
Assistent activiteiten begeleiding 
Medewerker voedingsassistent 
Medewerker intern transport 
Assistent manicure 
Assistent magazijn 
Assistent intern cliëntenvervoer 
Assistent medewerker wasserij 
Assistent huishoudelijke dienst 
Assistent restaurant medewerker 
Assistent keukenmedewerker 
Assistent kapsalon medewerker 
Assistent roomservice medewerker 

 

Pluryn 
BAAS Dekkerswald 
Nijmeegsebaan 29, Nijmegen 
Femke Welles 
06 - 30446143 
fwelles@pluryn.nl 
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Gastvrouw buurtkamer: 
Je helpt bij het klaarmaken van het ontbijt en de lunch en zet koffie en thee. Sommige ouderen 

begeleid je bij het eten. Je verzorgt diverse huishoudelijke taken waaronder de vaatwasser 
uitruimen, de keuken en huiskamer schoon houden. Je kan eventueel een wandeling met 
een bewoner.  

 
Assistent activiteiten begeleiding: 
  Als assistent activiteiten begeleider help je mee met activiteiten voor ouderen, zoals: 

spelletjes spelen, bewegen op muziek en liedjes zingen. Je verzorgt koffie en thee en brengt 
mensen naar de activiteiten.    

 
Medewerker voedingsassistent: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de voedingsassistent door tafels te 

dekken, maaltijden te verzorgen, menu’s op te nemen en bewoners te halen/brengen naar 
het restaurant. Ook valt afwassen en tafels afruimen onder jou taken.  

 
Medewerker intern transport: 
 Je helpt met o.a. het rondbrengen van materiaal, boodschappen voedselkarren en wasgoed. Er 

is een vaste dagindeling voor de werkzaamheden. Je werkt samen met een vaste 
medewerker van wie je de bijrijder bent. Met begeleiding vanuit Pluryn start je de dag op 
en sluit je de dag af. 

 
Assistent manicure: 
Ondersteunende werkzaamheden tijdens de manicure. Denk hierbij aan: insmeren van handen, 

nagels vijlen, nagellak aanbrengen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent magazijn: 
Je helpt met het bij elkaar zoeken van orders door spullen bij elkaar te pakken en in een 

container te zetten, ook streep je producten die je hebt gepakt af van de orderlijst.  Je  
ondersteunt bij het afladen van containers.  Je werkt altijd samen met een vaste 
medewerker en hij zal jou hierin begeleiden.  

 
Assistent intern cliëntenvervoer: 
Je ondersteunt vrijwilligers in het ophalen en wegbrengen van bewoners. Je brengt bewoners 

naar verschillende afdelingen zoals de fysiotherapie. Na deze therapie haal je de bewoners 
weer op en breng je ze eventueel weer naar hun suite. Tijdens het werken maak je gebruik 
van een lijst, hierop staan de bewoners die weggebracht of opgehaald moeten worden.  

 
Assistent medewerker wasserij: 
Je werkzaamheden bestaan uit het strijken van  
blouses, het sorteren van dienstkleding en het vullen  
van wasmachines en drogers. Je leest de maat-  
etiketten van de dienstkleding en verdeelt die  
over de verschillende garderobes.   
 
Assistent huishoudelijke dienst: 
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De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen  
bij stofzuigen, dweilen, ramen wassen en het  
bijhouden van het trappenhuis. Je maakt  toiletten 
schoon en leegt de prullenbakken. Ook poets je 
tafels, de douche en de keuken. Je werkt hierbij  
altijd samen met een collega. 
  
Assistent restaurant medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de keuken en het  
restaurant zoals tafels dekken, het in- en uitruimen  
van de vaat en het opnemen van bestellingen.   
  
Assistent keukenmedewerker: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de kok door groenten te snijden, spullen 

klaar te zetten en eten te bereiden. Ook valt afwassen en de keuken schoonmaken onder 
jouw verantwoordelijkheid.  

 
Assistent kapsalon medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de kapsalon. Denk hierbij aan: haren wassen, uitspoelen, 

vegen, klaar zetten en/of schoonmaken van spullen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent roomservice medewerker: 
Je verzorgt en brengt de lunch naar de cliënten. 
Je leegt prullenbakken en doet de afwas voor 
cliënten die dit niet zelf kunnen. Ook verricht je 
lichte schoonmaakwerkzaamheden.  

 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
15/20 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien van toepassing 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Assistent-medewerkers mogen ‘voorbehouden handelingen’ verrichten zoals het 
verstrekken van medicatie.  
Bedrijfskleding;  op enkele locaties op Dekkerswald is het verplicht bedrijfskleding te dragen  

 
 

  

http://www.pluryn.nl/
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Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Bedrijfsrestaurant: broodjes beleggen, salades maken, bordjes beleg maken, afwassen, 
opruimen, schoonmaken (HACCP normen), horeca/gastheer functie 
Schoonmaak: Alsec schoonmaakbedrijf biedt leerwerktrajecten van 6 maanden om te 
starten. Kantoorpand met verdiepingen schoonmaken samen met directe collega van Alsec. 
Alle voorkomende werkzaamheden: bureaus, prullenbakken, oud papier, toiletten, 
stofzuigen, dweilen etc. 
Administratie: nader te ontwikkelen 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Horeca assistent-medewerker/ assistent-gastheer 
Facilitair assistent-medewerker 
Schoonmaak assistent-medewerker 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Horecamedewerker: de werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en klaarmaken van 
de lunch en de voorraad. Je staat klanten te woord en rekent af (indien je dit kunt).  
Na afloop van de lunch zorg je er voor dat alles weer netjes opgeruimd wordt. Het is veel 
lopen en staan. Werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot ca. 
15.00u/16.00 uur, sporadisch wordt het later vanwege bijeenkomsten. De dagdelen die je 
wilt en kunt werken, zijn in overleg bespreekbaar. Begeleiding is aanwezig. Reiskosten 
worden vergoed, indien aan de orde. 
Facilitair medewerker: ondersteunde werkzaamheden i.s.m. Alsec zoals: stofzuigen, ramen 
wassen, trappenhuis bijhouden, toiletten schoonmaken, prullenbakken en oud papier 
legen, tafels en bureaus poetsen, vergaderzalen netjes maken en dweilen. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de ochtenden.  
In overleg zijn werktijden/dagdelen te bespreken.  
Tijdens dit leerwerktraject kun je een maandelijks oplopende onkostenvergoeding en een 
reiskostenvergoeding krijgen, indien aan de orde. Begeleiding is aanwezig.  

Pluryn 
BAAS IW50 
Industrieweg 50, Nijmegen 
Ilse van Gessel 
06 517 22 646 
igessel@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding van cliënten/mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, richting (deels) 
betaalde arbeid. 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Zie bijlages 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja welke? Nee 

 
  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden zijn zeer divers van aard binnen het Radboud UMC zoals werken op de 
beddencentrale, assistent-voedingsassistent, assistent-medewerker magazijn, assistent-
medewerker postkamer, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Ondersteunende taken kunnen op dit moment gedaan worden o.a. bij: restaurant, op 
verpleegafdelingen, bij het magazijn/ logistiek, de beddencentrale, de postkamer, de 
afvalhof, op administratief gebied en bij een laboratorium. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Wij kijken hier altijd wat de wens van de kandidaat is en wat de 
taken/verantwoordelijkheden zijn die een specifieke afdeling heeft om te doen, het gaat 
dan op arbeidsmatige werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling/medewerkers. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken 

 
  

Pluryn 
BAAS Radboud UMC 
Geert Grooteplein-Zuid 22, Nijmegen 
Cynthia Kokke & Kris de Gooyert 
06-30446234 of 06-53328709 
cgerrits@pluryn.nl 
klindner@pluryn.nl  

mailto:cgerrits@pluryn.nl
mailto:klindner@pluryn.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Assistent-medewerkers werken individueel op afdelingen/in teams. Maximaal 20 
kandidaten verspreid over het ziekenhuis, groei in toekomst mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, erg goed bereikbaar met de bus 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van de afdeling, meestal 
aangepaste WC, bereikbaarheid voor rolstoelen, soms hangende kasten. 
Andere bijzonderheden?  

 
 
  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
BikeWerk 
Leerwerkbedrijf fietstechniek  
Regulierstraat 29 
6511 DN Nijmegen     
Contactpersoon: Bart Jansen   
024-3231605  
info@bikewerk.nl 
 
Werksoort: 

 Techniek, Reparatie en Montage 

 Schoonmaak 

 Verkopen 

 Administratie  

 Logistiek 

 
Productomschrijving: 
Bikewerk is niet alleen een hippe fietswinkel en reparatiewerkplaats in het centrum van 
Nijmegen. Het is ook een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Als (jong)volwassene 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je er werkervaring opdoen. Je volgt dan een 
opleiding met als doel uit te stromen naar een betaalde baan elders.  
 
Natuurlijk draait alles bij Bikewerk om fietsen. Maar dat betekent niet je er alleen als 
fietstechnicus kunt werken. Je kunt ook aan de slag als medewerker administratie, 
chauffeur/ bijrijder of schoonmaker. 
 
Bikewerk is een leer- werkbedrijf. Je kunt bij Bikewerk officiële mbo-diploma’s halen, zoals 
een niveau 2-opleiding tot fietstechnicus. Maar ook een algemene AKA-opleiding op niveau 
1. Je leert in combinatie met een stage in ons bedrijf.  
 
Bikewerk is er voor alle mensen die moeilijk werk kunnen vinden, volwassenen met en 
zonder beperking. Ook mensen die via het UWV een IRO-traject volgen, kunnen bij 
Bikewerk terecht. De fietswinkel werkt samen met andere bedrijven zodat je daarna 
makkelijker  een andere baan vindt. Naast de locatie aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen 
hebben we ook vestigingen in Groesbeek en bij NXP Nijmegen. 

mailto:info@bikewerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Maatschappelijke-ondernemingen/Bikewerk.aspx&ei=KJ51VcPnG5T77AbC5oHgBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF5jfq-D4roJmIhJsrf-fWKGpD-ZQ&ust=1433857925361042


*  klik aan indien van toepassing   
 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Fietstechnicus 

 Verkoopmedewerker 

 Chauffeur/bijrijder 

 schoonmaker 

 administratief medewerker 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Winkelmedewerker verkoop en service:  

 Verkoop fietsen en fietsonderdelen 
 Invoeren en uitleveren reparaties 
 Interesse in en enige kennis van (fiets)techniek en fietsverkoop 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen 
 In staat om 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Representatief en klantvriendelijk 

 
Aankomend fietsenmaker: 

 Grote interesse in fietstechniek; 
 Afleveringsklaar maken van fietsen 
 Opknappen 2e handsfietsen 
 Opbouwen nieuwe fietsen 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen tot fietstechnicus; 
 In staat zijn 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Enige stressbestendigheid 

Administratieve ondersteuning:  

 In en uitgaande post verzorgen; 
 Telefoon opnemen; 
 Kassa- en voorraadadministratie; 
 Archivering; 
 Goede beheersing Nederlandse taal; 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
 Representatief en klantvriendelij 

Schoonmaak:  

 Schoonmaak van winkel en werkplaats 
 Minimaal 8 uur per week, ook op zaterdag 
 Bereidheid tot volgen opleiding 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Chauffeur/bijrijder: 

 Ophalen reparatie/onderhoudsfietsen bij klanten 
 Afleveren van nieuwe fietsen 
 Afleveren onderdelen werkplaats Groesbeek/NXP 
 Afvoeren oud ijzer 
 Afvoeren oud papier 
 Representatief en klantvriendelijk 
 Bereidheid tot volgen opleiding. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

 Fietstechniek 

 Zorg 

 Commercie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

 Werkplaats bloemerstraat maximaal 10 

 Winkel regulierstraat maximaal 5 

 Werkplaats NXP maximaal 2 

 Werkplaats groesbeek maximaal 7 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  

 Proefperiode van 6 weken 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

 Melba 

 
Websiteadres:  
www.bikewerk.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

 
 
Randvoorwaarden 

http://www.bikewerk.nl/
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 Bereikbaarheid OV: ja 

 Rolstoeltoegankelijk: ja 

 Lift aanwezig: nee 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
NVT 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Catering 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker uitgifte; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, 
koffie zetten, kopjes en schotels klaarzetten, soepen inschenken, sappen maken, 
aanvullen van koeling etc.  

3. Medewerker spoelkeuken; medewerker die zich bezighoudt met het afwassen van 
de vaat en het terugzetten van de schone spullen op de juiste plaats. 

4. Medewerker keuken; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van de 
lunch, het maken van de soep, het voorbereiden voor de avondkeuken, het maken 
van bestellingen tijdens de lunch of in de avond het uitserveren van de 
avondmaaltijd, het schoonmaken van de keuken.  

5. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel, etaleren, het afrekenen met gasten en het opnemen van de telefoon.  

6. Medewerker wasproductie; medewerker die zich bezighoudt wassen van de kleding 
en schoonmaakdoeken, het strijken en het opvouwen van de schone was.  

7. Medewerker catering; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van 
broodjes-/hapjes- of buffetcatering, de voorbereiding en koken van het avondeten 
bij BliXem, magazijn opruimen, schoonmaakwerkzaamheden (keuken en afwas).  

8. Medewerker externe catering; medewerker die mee gaat tijdens een catering bij 
een gast of tijdens een evenement. Hierbij staat het serveren van het eten of het 

Pluryn 
BliXem 
Groesbeekseweg 75 
Mireille Kooke  
024-3888768 
ai@blixemnijmegen.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

verkopen vanuit een winkelkraam centraal als taak.  
9. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 

de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 75 personen 
Maximaal: 100 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc). 

 
Websiteadres:  
www.blixemnijmegen.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

http://www.blixemnijmegen.nl/
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Nee, ivm begane grond 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca, winkel en catering. Voorbeeld is een in hoogte verstelbare toonbank in 
de winkel, zodat iemand in een rolstoel ook kan afrekenen.  
 
Andere bijzonderheden? Momenteel is het lunchcafe en winkel samen gesitueerd, de 
catering zit in een ander pand. In toekomst grotere catering keuken, waardoor aantal 
werkplekken verdubbeld worden. Ook geschikt voor complex moeilijke doelgroep.  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Werken is mogelijk tussen 08.30-22.00u en bij uitzondering tijdens een evenement.  

 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker bar; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, koffie 
zetten, kopjes en schotels klaarzetten, afwassen en afwas opruimen. 

3. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel en het afrekenen met gasten.  

4. Medewerker koffieproductie; medewerker die zich bezighoudt met het stickeren 
van de zakken waarin de koffie verpakt wordt, koffie verpakken, koffie malen, 
koffiezakken sealen, stickeren met een datumsticker en eventueel het koerieren van 
de koffiebestelling.  

5. Medewerker brander; medewerker die zich bezighoudt met het afwegen van de 
koffiebonen, het branden van de koffiebonen, het ontgassen van de gebrande 
koffiebonen en het ontstenen van de gebrande koffiebonen.  

6. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 
de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

7. Medewerker facilitair; medewerker die zich bezighoudt met schoonmaken van de 
locatie, voorbereiden van workshops/proeverijen, tellen van de fooi, was 
strijken/vouwen etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

Pluryn 
Coffyn 
Franseplaats 1, Nijmegen 
Mireille Kooke  
024-3294047 
info@coffyn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 25 personen 
Toekomst: 40 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc).  

 
Websiteadres:  
www.coffyn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, mits rolstoel klein is. In toekomst (dec) is toegankelijkheid 
aanwezig. 
Lift aanwezig? Ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca en atelier.  
 
Andere bijzonderheden? Onderneming gaat verhuizen en is per 1 december op een nieuwe 
locatie in de regio Nijmegen in te zetten als locatie voor arbeidsmatige dagbesteding  

 
  

http://www.coffyn.nl/
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 

Naam product: Art-tics 

adres: Graafseweg 250, nijmegen 

Contactpersoon:  Wilma v.d. Broek 

Telefoonnummer:  024-3606645 

E-mailadres: post@art-tics.nl 

Werksoort 

Schoonnmaak werkzaamheden, kantinewerk. 

 
Productomschrijving 
RIBW Art-tics is een kunstproject voor en door mensen met een psychiatrische achtergrond. 
Het project is een onderdeel van RIBW Nijmegen & Rivierenland. 

Het bestaat uit: 

– Kunstuitleen 
– kunstverkoop 
– Atelier 
– Leer-/werkproject 

Klanten, zowel particulieren als bedrijven, kunnen bij Art-tics terecht voor het huren of 
kopen van kleurrijke en gevarieerde kunst. 

Het Atelier 
De ateliers bieden kunstenaars letterlijk en figuurlijk de ruimte. Ruimte voor hun expressie 
en ontwikkeling op technisch en artistiek gebied. Er wordt zowel zelfstandig als met 
begeleiding gewerkt. 
In de avonduren en weekenden kunnen derden de atelierruimtes huren voor eigen 
activiteiten 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Kunstschilder, ceramiek, medewerker uitleen, winkelmedewerker. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E.

http://www.ribw-nr.nl/
http://www.art-tics.nl/site/wp-content/uploads/2010/02/DSC_0307_7_web.jpg


*  klik aan indien van toepassing   
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  12 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.art-tics.nl 
www.kunstinjehuis.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.art-tics.nl/
http://www.kunstinjehuis.nl/
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product:  B & B hotel  De 
Vlinder. 
Adres:  Staringstraat 9A, 6511PC, 
Nijmegen. 
Contactpersoon:  Stan Peters. 
Telefoonnummer:  024-8459090 
E-mailadres: 
www.bbhoteldevlinder.nl 
 
Werksoort 

Horeca, hotel, huishouding, administratief 

 
Productomschrijving 
De Vlinder is een bijzonder B&B Hotel dat zich op loopafstand bevindt van het gezellige 
historische hart van de stad Nijmegen, de oudste stad van Nederland. 
Naast de vele bezienswaardigheden en winkels biedt de omgeving prachtige wandel- en 
fietsmogelijkheden. 

Arbeidsmatig project 
Bed en Breakfast Hotel De Vlinder is een arbeidsmatig project van RIBW Nijmegen en 
Rivierenland. De Vlinder wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van De Vlinder. Ze dragen zorg voor het ontbijt, 
de kamers en de gezellige sfeer. Daarnaast zijn ze gastheer en gastvrouw om de gasten in te 
checken en ze te voorzien van alle gewenste informatie… 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastheer/vrouw,  schoonmaak, was en strijk medewerkers, ontbijtmedewerker, 
administratief en receptiemedewerker. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Alle voorkomende werkzaamheden in een hotel en / of restaurant.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

http://www.bbhoteldevlinder.nl/
http://www.ribw-nr.nl/
http://www.ribw-nr.nl/
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Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  4  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.bbhoteldevlinder.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

 

http://www.bbhoteldevlinder.nl/
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: facilitaire dienstverlening  
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
 
 
Werksoort 

Schoonnmaak werkzaamheden , kantinewerk. 

 
Productomschrijving 
Facilitaire dienstverlening is een werkproject waarin deelnemers diverse huishoudelijke 
werkzaam heden verrichten op diversie RIBW locaties.  Zo worden kantines, keukens, 
pantry’s en kantoren  schoon gehouden, worden voorraadkasten gevuld en wordt binnen 
het dagbestedingspand aan de Graafseweg  de receptiemedewerkers  en huismeesters 
geleverd. Medewerkers worden opgeleid door schoonmaakorganisatie Maas en Waal en 
ontvangen een certificaat als zij de basisvaardigheden beheersen.     

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Schoonmaker, huismeester, receptiemedewerkers, kantienemedewerker. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  8 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 
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Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-nr.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

http://www.ribw-nr.nl/
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RIBW PartNer 

Het Kweekplein 

Eindsestraat 3, 6612 AJ Nederasselt 

John van Schipstal 

0655366898 

j.v.schipstal@ribw-nr.nl  

 

Werksoort 

Groen, creatief,onderhoud, vervoer. 

 
Productomschrijving 
Het kweekplein is in de eerste plaats  een combinatie van een plantenkwekerij en een plek 
voor ontwikkelingsgerichte dagbesteding van mensen met een psychiatrische problematiek. 
Behalve bloemen en planten kunnen ook mensen hier groeien en (op)bloeien. Het 
kweekplein is een veilige werkplek die opereert binnen het kader van een commerciële 
plantenkwekerij. De ontwikkeling van arbeidscompetenties staat centraal, ter voorbereiding 
op de reguliere arbeidsmarkt. Naast tuinplanten wordt er ook groenten geteeld door en 
voor cliënten van de RIBW. 
 
 
 

mailto:j.v.schipstal@ribw-nr.nl
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In het kort 

Het kweekplein is: 

 een samenwerking van een zorginstelling en een plantenkwekerij; 

 een beschutte werkplek in een commerciële setting, waar cliënten terecht kunnen 
voor ontwikkelingsgerichte arbeidsmatige dagbesteding met een beschikking van de 
gemeente of het regionaal werkbedrijf; 

 gericht op de ontwikkeling van arbeidscompetenties en 
 een plek waar cliënten en klanten graag zijn. 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Tuinonderhoud, bloemist, bloemen en groenten kweker, houtbewerking, chauffeur ( taxi en 
goederen) onderhoudsmedewerker, horecamedewerker. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Plantenkwekerij 
De plantenkwekerij is het hart van het bedrijf De Heeren van Nederasselt. Alle 
voorkomende werkzaamheden op de plantenkwekerij worden hier uitgevoerd, zoals 

 stekken  

 verpotten 

 water geven 

 snoeien 

 etcetera 

Tuinen 
Er zijn een aantal inspiratietuinen op het terrein, die een aangename verblijfplek bieden maar 
natuurlijk ook verzorgd moeten worden. Eén ervan is de vlindertuin die vol staat met bloeiende 
planten waar o.a. vlinders nectar komen halen. Daarnaast worden vanuit het kweekplein tuinen bij 
andere RIBW locaties onderhouden. De werkzaamheden hier en op locatie kunnen bestaan uit: 

 wieden 

 schoffelen 

 snoeien 

 maaien 

 etcetera 

Groentetuin en Boomgaard  
In de groentetuin worden verschillende groenten en fruit gekweekt voor het eigen gebruik van de 
RIBW. Alleen het overschot wordt verkocht in de winkel van de Heeren van Nederasselt. 
Werkzaamheden hier zijn: 

 zaaien 

 planten 

 wieden 

 schoffelen 

 oogsten 

Een deel van de groenten en fruit wordt op ambachtelijke wijze geconserveerd in de ‘weck-
keuken’.  
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Werkplaatsen 
In de werkplaatsen worden producten gemaakt die een relatie hebben met groen, die in de winkel 
verkocht worden. Ook wordt het gereedschap hier onderhouden en andere voorkomende 
werkzaamheden gedaan. Er zijn o.a. een keramiek- en houtwerkplaats. Denk aan bloembakjes en 
potjes, (droog)bloemstukjes, bloemkransen, kaarten en tuinmeubels  
 
 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
Groenvoorziening en tuinen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  14  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: soep van formaat 
adres: prof.cornelissenstraat 8, nijmegen 
Contactpersoon:  Carien koldeweij 
Telefoonnummer:  06 55370074 
E-mailadres: c.koldeweij@ribw-nr.nl 
 
 
Werksoort 

Koken, horeca. 

 
Productomschrijving 
Je hoeft geen culinair wonder te zijn om deel uit maken van onze brigade. Belangrijk vinden 
we dat je interesse hebt in koken, welwillend bent om te leren en dat je berioed bent je als 
teamlid op te stellen. Of het nu gaat om arbeidscompetenties of het houden van een 
dagstructuur, de affiniteit met koken staat voorop. Ider levert een bijdrage naar vermogen. 
Samen maken we een product waar we trots op kunnen zijn en waar iedereen van groeit.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Kok, medewerker keuken. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 Wij bieden een beschutte werkplek waar je alle facetten van de soepproductie kunt leren. 
We starten met een aantal basistechnieken en afhankelijk van je behoefte / niveau kun je 
jezelf verder ontwikkelen op kookgebied.   

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  5 personen  



*  klik aan indien van toepassing   
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.ribw-nr.nl  

 
 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
  

 
 

 
 
 
 
  

http://www.ribw-nr.nl/
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 Organisatie:  Werktedoen  
Product: Kantine medewerk(st)er 
Adres: Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 
Werksoort 

Schoonmaak, koffie/thee verzorgen 

 
Productomschrijving 
WerkWent aan de Hogelandseweg is een ICT bedrijf waar mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt werken. Regelmatig komen er klanten over de vloer en zijn er vergaderingen. 
Een beperkt aantal plaatsen is er beschikbaar voor kantine medewerk(st)er. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Kantine  medewerk(st)er. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Behalve schoonmaak vallen hieronder ook taken als: postverzorging en koffie/thee zetten 
voor klanten. 

Er is geen ervaring vereist. Wij hebben een eigen certificeringsprogramma opgesteld dat 
aansluit bij Werktedoen Arbeidsparticipatie zodat klanten ook kunnen doorgroeien naar  
facilitaire functies in het bedrijfsleven. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

mailto:godfried@werkwent.nl
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Begeleiding gespecialiseerd in 
ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken op kantoor elke dag maximaal  12 personen.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
  

http://www.werkwent.nl/
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Organisatie: Werktedoen 
Motorcycle Support 
Naam: Motorwerkplaats  
Adres : Hogelandseweg 76 
Contactpersoon: Cees Faber 
Telefoonnummer: 06-20833284 
E-mailadres: ceesfaber@motorcyclesupport.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
In een goed uitgeruste motorwerkplaats aan de Hogelandseweg op industrieterrein 
Westkanaaldijk, kun je in een veilige omgeving sleutelen of leren sleutelen aan motoren en 
ander technisch werk doen.  
Hiervoor zijn in de werkplaats een magazijn en administratie, en natuurlijk een koffiehoek 
voor de pauzes. 
Stichting Motorcycle Support Nederland heeft inmiddels 3 werkplaatsen voor mensen met 
afstand tot arbeid, die iets met sleutelen en techniek willen aanpakken. 
In onze motorwerkplaats kun je werken en leren in trajecten naar (betaald) werk en/of 
opleiding, en ook (arbeidsmatige) dagbesteding doen.  
Wij bespreken met jou wat jij wil bereiken in onze werkplaats en wat daar voor nodig is. 
Daar passen wij de werkzaamheden en begeleiding bij aan, soms is doorplaatsing mogelijk! 
Zie voor meer informatie hieronder. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent monteur 
Assistent magazijn  
Assistent administratie 
Assistent facilitair medewerker 

mailto:ceesfaber@motorcyclesupport.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent monteur 

- onderhoud en reparatie, om- en verbouw van motorfietsen, brommers, scooters en 
andere technische klussen 

Assistent magazijn  
- bijhouden van voorraden en materialen die gebruikt worden, en van 

gereedschappen. Evt. ook bestellingen voorbereiden. 
Assistent administratie 

- bijhouden en verwerken van post en dagelijkse administratie, en van de verrichte 
werkzaamheden 

Assistent facilitair medewerker 
- zorgen voor nette ontvangst- en koffiehoek/keukentje, en koffie en thee in de 

pauzes. Zorgen voor ordelijke, schone, nette werkplaats, sanitair en buitenterrein. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
De begeleiding van Motorcycle Support heeft behalve een paar zwemdiploma’s ook een 
officiële achtergrond en ervaring in maatschappelijk werk, jongerenwerk, straathoekwerk, 
horeca, verpleging, en een paar technische dingen natuurlijk want het moet zeker wel 
werken. 
Vooral zijn wij goed in het begrijpen wat mensen nodig hebben, die elders vaak tussen wal 
en schip vallen. Die wel willen werken en aanpakken maar nog eerst hun eigen draad 
moeten oppakken, kunnen bij ons terecht voor een plek met ondersteuning en begeleiding 
op jouw maat. 
Ook is binnen onze stichting verschillende specialistische kennis en ervaring rond ADHD en 
ASS, rondom arbeidsbemiddeling, begeleiding en coaching, en hebben wij een groot 
netwerk binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven waar wij een beroep op kunnen doen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
In de motorwerkplaats zijn zes werkplekken met heftafels en een gereedschapswagen. Er 
kunnen soms mensen samenwerken of met meerdere met een project bezig zijn. Doorsnee 
werken er in de motorwerkplaats elke dag tussen de zes en twaalf mensen, en een paar 
begeleiders. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Met de verschillende taken, niveaus en mogelijkheden die rondom het sleutelen in de 
werkplaats en magazijn/administratie/facilitair bestaan, is de motorwerkplaats erg geschikt 
voor oriëntatie op interesse en vaardigheden, voor zowel de specifieke technische als de 
algemene werknemersvaardigheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit is nu via onze partners mogelijk, en wordt ontwikkeld voor de eigen motorwerkplaats. 
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Websiteadres:  
www.motorcyclesupport.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

                   
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?   Er zijn bushaltes van lijn 11 voor de deur. 
 
Rolstoeltoegankelijk?   Ja, de werkplaats is gelijkvloers, er is een invalidentoilet. De 
spreekruimte is via een hellingbaan of drie treden te bereiken. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   De heftafels kunnen hydraulisch op 
werkhoogte worden bediend. Er wordt in overleg aanpassing, begeleiding en ondersteuning 
op maat geboden. 
 
Andere bijzonderheden?   Maak bij interesse en/of vragen een afspraak en kom eens 
langs in de werkplaats! 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

- je hebt minstens een beetje interesse in techniek, motoren, auto’s 
- je bent niet bang voor vieze handen 
- je wilt graag aanpakken en je wilt graag leren 
- je wilt werken of je oriënteren in de techniek, of daaraan ondersteunend 
- je kunt doorzetten en/of hulp vragen als dat nodig is 
- je kunt met (een paar) anderen samenwerken 
- wij respecteren elkaar en de spullen in de werkplaats…. 
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en je mag werken en leren leuk vinden 
- je bent eerlijk en betrouwbaar, en houd je aan afspraken. Doen wij ook ons best 

voor  
- Je staat er voor open om bij Motorcycle Support te leren van je zelf en van anderen 

http://www.motorcyclesupport.nl/
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Deelnemers zijn bij ons allemaal gelijk als assistent monteurs, met iedereen wordt apart 
besproken wie hij of zij is met welke dromen voor de toekomst. Assistent monteurs kunnen 
een handicap hebben, niet aangeboren hersenletsel, uit een verslaving, reclassering of uit 
een kliniek of verpleeghuis komen, of om andere redenen tussen wal en schip (dreigen 
te)vallen. Iedereen is welkom, wie sleutelen en techniek leuk vindt is bij ons op zijn plek. In 
de veilige en gestructureerde omgeving van de werkplaats kan worden gewerkt aan behoud 
en aanleren van vaardigheden. 
Motorcycle Support gaat met elke assistent monteur in gesprek wat er moet gebeuren om 
hun toekomstdromen waar te maken, wie daar wat voor moet doen en wat realistisch is. 
Motorcycle Support biedt hen een werkplek met begeleiding en een traject op maat, en 
daarmee deelname aan  de maatschappij. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opening motorwerkplaats door Jordi met wethouder Tankir op de zelfgebouwde  
mini-bike-met-zijspan. 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: ZetMaarTeKoop 
Adres: Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl 
  
Werksoort 

Administratie, online verkoop, bijrijder, logistiek, fotografie  

 
Productomschrijving 
Particulieren kunnen spullen aanleveren die door ons te koop worden gezet op internet 
(waaronder Marktplaats). De spullen worden geregistreerd, gefotografeerd en opgeslagen 
in het magazijn. Via diverse websites worden ze te koop aangeboden. Onderhandeling over 
de verkoop vindt plaats en spullen worden verstuurd. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Het betreft diverse functies: 
- logistiek/magazijn: beheren magazijn en verzenden goederen 
- intake en reparatie: intake goederen en eventueel kleine reparaties uitvoeren 
- fotografie en presentatie op internet 
- verkooponderhandeling met klanten 
- bijrijder/chauffeur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Functienamen geven voldoende info.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 6 personen  

mailto:godfried@werkwent.nl
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
    

 
 

 
 

 
 
  

http://www.werkwent.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Maken van kaarsen, geurblokjes, mozaïek werken, verkopen, bijhouden webshop, uitlaten 
van honden. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Productie van kaarsen, geurblokjes, verfraaien van diverse home deco spullen, 
hondenuitlater. Verkopen en inpakken van cadeaus. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Samen met de begeleider honden ophalen met de bus, in het bos een uur lopen met ze en 
dan weer thuisbrengen. In Twinkel zijn de werkzaamheden verschillend afhankelijk van 
seizoen en wat de vraag naar producten is. Deze worden onder begeleiding per dag of week 
bepaald en gezamenlijk gemaakt. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Activiteiten 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Samenwerking met Coach van buitenaf ingehuurd en Melba. 

 

Twinkel Begeleiding 
Veldsingel 29 
6581 TC  Malden 
Marjon Staudt 
06-42461427 
catwinkel@kpnmail.nl  

mailto:catwinkel@kpnmail.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Websiteadres:  
www.twinkelbegeleiding.nl www.uitlaatservice-anubis.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bushalte voor de deur 
 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? nvt 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? nvt 
 
Andere bijzonderheden? nvt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Kandidaten moeten binnen de groep passen. 
 

 
  

http://www.twinkelbegeleiding.nl/
http://www.uitlaatservice-anubis.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Het Toverbaltheater is een theaterwerkplaats, restaurant en kledingverhuurbedrijf.  
Wij bieden een vorm van dagbesteding waarbij iedereen een individueel leertraject krijgt 
wat, indien mogelijk, voor de medewerker aangevuld wordt met onder begeleiding 
“werken”.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
De medewerkers worden geschoold doormiddel van een breed lessenpakket op het gebied 
van theater maken zoals drama, dans, muziek, tekst schrijven, techniek, decorbouw.  
Maar ook op vlak van werken in de horeca en in de winkel. Denk hierbij aan kooklessen, 
serveerlessen en klantvriendelijkheid. Daarnaast zijn de onderdelen sociale vaardigheden, 
samenwerken en werken aan beroepshouding onderdelen die overal doorheen verweven 
zijn. Ook is er ruimte voor ervaringsgericht werken en beleving.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Dit kan zijn meewerken aan een voorstelling, meewerken aan decors, meegeven van 
workshops, ontvangen van gasten, meehelpen van klanten in de winkel of mee werken in 
het restaurant. Voor de één een actieve rol, voor de ander kan het vooral zitten in de 
beleving.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 
 

  

Toverbaltheater 
Waterstraat 7 
6658 AA Beneden – Leeuwen 
0487-540445 
info@toverbaltheater.nl  

mailto:info@toverbaltheater.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Vakspecifieke onderdelen gericht op theater, horeca, werken in een winkel, maar ook 
gericht op het zorgbedrijf waar aspecten zoals sociale omgang etc. aan bod komen.  
Zie bijlage voor verdere omschrijving  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Momenteel werken er 43 mensen op het Toverbaltheater waarbij groepsgewijs wordt 
gewerkt, dit met +/- 10 personen per groep.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Iedereen mag hier starten met een stage waarbij kennis wordt gemaakt met alle 
onderdelen van het Toverbaltheater. Door breed ervaring op te doen kan later de keus 
gemaakt wordt of het aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, interesse en kwaliteiten.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Hier maakt het Toverbaltheater geen gebruik van. Scholen leveren hun eindrapportage aan 
waarna er een plan wordt gemaakt voor de invulling op het Toverbaltheater.  

 
Websiteadres:  
www.toverbaltheater.nl  
facebook: www.Toverbaltheater/inacornelissen  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie bijlage   

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Het Toverbaltheater is bereikbaar met OV. Het busstation zit aan het einde van de straat en 
makkelijk toegankelijk.  
 
Rolstoeltoegankelijk? 
Lift aanwezig? 
Het Toverbaltheater is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Het Toverbaltheater maakt zelf aanpassingen zodat activiteiten en werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden.  
 
Andere bijzonderheden? 

 
 
  

http://www.toverbaltheater.nl/
http://www.toverbaltheater/inacornelissen


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie    BiSonder voor kado's en verhalen 
Naam product     Kadowinkel met koffie en theehoek 

Adres                         Touwslagersbaan 34   

Contactpersoon AD          Joyce Hendriks   

Telefoonnummer AD  0246630870 

E-mailadres              bisonder.inwijchen@gmail.com  
 

Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

  

Productomschrijving 

BiSonder is een maatschappelijke onderneming; een kado winkel met een koffie en thee 
hoek in het centrum van Wijchen. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker kadohoek 
Medewerker koffie/ theehoek 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker Kadohoek 
• Klanten helpen; 
• kado's inpakken; 
• zorgt dat de winkel er prettig en verzorgt bijstaat; stoffen en aanvullen 

 
Medewerker koffie/theehoek 

• gasten helpen; 
• bestellingen opnemen en deze klaar maken en serveren 
• zorgt dat de tafels en stoelen er verzorgt en netjes bijstaan 
• voorraad aanvullen 
• schoonmaak werkzaamheden 

 

Begeleiding gediplomeerd 

 Ja 

 

Begeleiding gespecialiseerd in 

Coachen en ondersteunen. 

 

mailto:bisonder.inwijchen@gmail.com


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 

4 cliënten 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode? 

Begeleiding/ ondersteuning en ruimte om in te werken. 

Werkzaamheden worden afgestemd op de mogelijkheden en vragen van de medewerker. 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Niet van toepassing 

 

Websiteadres: 

www.Bisonder.eu  

 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 

sfeerimpressie) 

Ja 

 

Randvoorwaarden 

Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Minder valide toilet is aanwezig. 
Andere bijzonderheden? 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 

plaatsen van kandidaten 

Werkomgeving is kleinschalig Het is daardoor van belang dat er match is met de anderen 
medewerkers bij BiSonder. 
Er is veelvuldig spraken van klanten contact waardoor een representieve houding, uitstraling 
gewenst is. 
 

  

http://www.bisonder.eu/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

 

 

Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  
Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 
Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Van voeren verzorgen van vee tot maken reparen van bestrating tot plaatsen afrasteringen, 
onderhoud machines en gebouwen, lassen van veeafscheidingen etc.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Veeverzorger/moterzeis medewerker/moterzaagmedewerker/basisonderhoudmedewerker 
rijdend materieel/basismedewerker lasser/ basis stratenmaker 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
Het is passend en wordt passend gemaakt dus kan op elke trede zich bevinden 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Realiseren van arbeidsprocessen gericht op interessen en mogelijkheden van deelnemers 
waarbij met name eigen  motivatie maximaal geprikkeld wordt. Gespecialiseerd in 
begeleiden van mensen met  (ex)alcohol en (ex) drugs problematiek. Sturing geven bij 
psychiatrische probematiek hebben we ervaring mee. 

TVN Zorgt ism  
Streek-zorgboerderij Duurendseind 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen  
Theo van Schaijk 
0486761020/0652271071 
www.tvnzorgt.nl 
info@duurendseind.nl 

http://www.tvnzorgt.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Afhankelijk van te verwachten opkomst 10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Bijvoorbeeld : plaatsen afrastering voor schapen of ervaren met werken met moterzaag 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Zo nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl 
www.duurendseind.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV trein/fiets: ja 
Rolstoeltoegankelijk? nee 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Kandidaten moeten enige mate van zelfstandig werken in zich hebben 

 
  

http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.duurendseind.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
B&B Opoe Sientje en museumfaciliteiten 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent gastvrouw/heer op B&B Opoe Sientje en haar museumfaciliteiten 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assisteren van de gastvrouw/heer bij de Opoe Sientje bij zijn/haar werkzaamheden en 
mede assisterende werkzaamheden rondom de museumfaciliteiten; assisteren en uitleg 
geven van, assisteren en ondersteunen bij het organiseren van b.v. winterwandelingen.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding en ondersteuning doelgroep 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
1 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

TVN Zorgt i.s.m. B&B Opoe Sientje  
Project Leersaam 
Lindenberghaven 1c, Nijmegen 
Trui Lange 
0636341230 
leersaamnijmegen@gmail.com 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl 
www.opoesientje.nl 
gastenschiporca.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website Opoe Sientje 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? ja 
Rolstoeltoegankelijk?  Nee 
Lift aanwezig?   Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag vooraf goed overleg aangaande mogelijke kandidaten om teleurstelling te 
voorkomen. 

 
 

  

http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.opoesientje.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Horeca 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Keuken – bediening - bar 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Voorbereiding voor de lunch 
Serveren en bedienen gasten 
Voorbereiden dranken 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Horeca 

 
Websiteadres:  
www.browniesanddownieswijchen.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website 

Brownies & Downies 
Markt 3 
6602 AM Wijchen 
Angelique van Stippent 
024-6791843 
wijchen@browniesanddownies.nl  

http://www.browniesanddownieswijchen.nl/
mailto:wijchen@browniesanddownies.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig?   Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden? 

 
 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Leerwerktrajecten  bestaan uit zinvolle [arbeidsmatige]dagactiviteiten zowel  binnen als 
buiten. 
De Wende biedt  een gestructureerde omgeving waar serieus gewerkt wordt aan het 
vergroten van eigen mogelijkheden op weg naar een passend, arbeidzaam leven. 
Ieder deelnemer volgt hierin een persoonlijk traject.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op de Wende maakt iedereen deel uit van een gemeenschap. Elkaar helpen, samen een 
klus klaren, verantwoordelijk zijn voor wat er gedaan moet worden. Iedere deelnemer  kan 
hier beleven dat hij/zij deel uitmaakt van een groter geheel en dat gedane werkzaamheden 
een zinvolle betekenis hebben voor anderen.  Respectvolle omgang met jezelf, anderen en 
de natuur vormen daarbij de basis. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De dagactiviteiten vinden plaats op de locatie  van de Wende, een kleinschalige  organisatie  
in het buitengebied tussen Overasselt en  Nijmegen. Centraal onderdeel van de Wende is de 
woonzorg voor 6 ouderen met dementie. Op de locatie  is een zorgwoning  
[de tot zorgwoning omgebouwde en geheel gerenoveerde voormalige boerderij].  De 
initiatiefnemers, Wietske Jetten en Jan van der Leij, wonen zelf op de locatie [voorhuis van 
de boerderij] 
De locatie omvat   een buitenterrein van 2 ha dat gelegenheid biedt voor tal van 
buitenwerkzaamheden. Zo is er een siertuin,  een moestuin, een kleine boomgaard en  een 
wandelgebied.  Naast de zorgwoning ligt op de locatie het Atelier, een ruim opgezette 
werkruimte, speciaal voor de dagactiviteiten verbouwd en ingericht. 
Het Atelier biedt tal van mogelijkheden om ambachtelijk, creatief en kunstzinnig actief te 
zijn. Deze activiteiten worden meer projectmatig georganiseerd , afhankelijk van de 
interesse en mogelijkheden van de deelnemers. 

De Wende, leerwerktrajecten. 
Schatkuilsestraat 1, 6611 KB, 
Overasselt. 
Mw. Wietske Jetten M. 06  45440677 
Dhr. Jan van der Leij M. 06  27000094 
contact@dewendeoverasselt.nl 

mailto:contact@dewendeoverasselt.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 4A, 4B. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Groen en Buiten,  kunstzinnige activiteiten 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
6 deelnemers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Iedere kandidaat-deelnemer  komt eerst 4 weken in een voortraject op de Wende.  
Doel van het voor traject is om met elkaar vast te stellen of verder deelneming een reële 
optie is. 
Na 4 weken wordt er vanuit de aandachtsvraag en behoefte van de deelnemer een 
begeleidingsplan opgesteld[verantwoording de Wende]  
Van de deelnemer wordt verwacht dat er een positieve intentie is om op basis van dit 
begeleidingsplan met elkaar te werken. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
in overleg, met andere instanties. 

 
Websiteadres:  
www.dewendeoverasselt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Goed, bus [lijn 9 Nijmegen –Grave] stopt voor de deur.  
Rolstoeltoegankelijk?  ja 
Lift aanwezig? Alles begane grond 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  Het Atelier is in 2015 speciaal voor 
dagactiviteiten geheel verbouwd. 
Andere bijzonderheden? 

 
 
 
 

http://www.dewendeoverasselt.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De Wende is bedoeld voor [jong] volwassenen met een begeleidingsvraag / 
dagbestedingsbehoefte. 
 
Het traject kenmerkt zich door een aantal fasen , waarbij het ontwikkelingsplan regelmatig 
wordt geëvalueerd en bijgesteld.  
Duur van het traject is variabel, afhankelijk van doelstelling[en]. 
 
Voor deelname is een indicatie voor dagbesteding nodig. 

 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

 Schoonmaak 

 Horeca, catering, verkopen en begeleiden 

 Productie, magazijn en logistiek 

 
Productomschrijving 
Alle werkzaamheden die nodig zijn om assistent medewerkers tot het uitvoeren van taken 
te laten komen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de assistent medewerkers met onze 
ondersteuning inclusief kunnen werken binnen een regulier bedrijf. Driestroom zorgt ervoor 
dat de werkzaamheden passen bij de fysieke en cognitieve vermogens van de assistent 
medewerkers. Het gaat hier niet alleen om mee doen, maar vooral om "er-toe-doen". 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker 
Medewerker persoonlijke was 
Medewerker kiosk 
Medewerker schoonmaker 
Afdelingsassistenten 
Afwas medewerkers 
Assistent activiteiten 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Persoonlijke was komt binnen. Moet uitgezocht worden en bij bewoners in de kast 
gelegd worden. 

 Schoonmaakwerkzaamheden: het schoonmaken van afwaskarren, voedingsbakken, 
liften en andere hulpmiddelen op afdelingen. Schoon maken afvalcontainers. 

 Werkzaamheden in de kiosk: Verkoop van kleine cadeaus en enkele producten als 
koekjes en snoep. Het controleren van versheiddata. De kiosk schoonhouden en 
soms balansen. Het bedienen van de kassa en met geld kunnen omgaan. Lichte 
werkzaamheden in het restaurant zoals o.a. koffie en thee serveren en afwas 
opruimen. 

 Afdelingassistenten. Het assisteren op een van de afdelingen van het verpleeghuis. 

Driestroom 
Veste Brakkenstein 
Driehuizerweg 376, 6575 PP, 
Nijmegen 
Wim Brouwer 
0243525501 
vestebrakkenstein@driestroom.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Dat wil zeggen dat de gezamenlijke huiskamer er netjes en opgeruimd uitziet. 
Assisteren met koffie en theerondes en alle voorkomende klusjes die er te doen zijn. 
Contact met bewoners 

 Verzorgen van de afwas voor het verpleeghuis. Alle afwas werkzaamheden tbv de 
middag lunch wordt door medewerkers van driestroom in een professionele afwas 
keuken uitgevoerd. Dit houdt in: verzamelen, verwerken en terugbrengen van de 
afwas. 

 Logistieke werkzaamheden: Omwisselen van afval containers, rondbrengen en 
aanvullen van Platgoed (linnen), ophalen/verzamelen oud papier en glaswerk. 
Ophalen en verzamelen van vuile was.  

 Assisteren (van) bij activiteiten begeleiding.  

 Assisteren van paramedische dienst. 
 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen in een verpleeghuis. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
12 medewerkers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba 

 
Websiteadres:  
Facebook: werkpost veste Brakkenstein 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja. Zie foto’s Facebook en https://youtu.be/kRwcxBKwUKI  

 
 
 

https://youtu.be/kRwcxBKwUKI


*  klik aan indien van toepassing   
 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, echter is het nauwelijks mogelijk om de werkzaamheden uit te 
voeren als de persoon rolstoel afhankelijk is. 
Lift aanwezig?Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Gebruik van visualisatie zoals foto’s en werkschema’s. ja 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Medewerkers moeten enigszins in het bezit zijn van sociale vaardigheden en zich kunnen 
gedragen in een verpleeghuis. Medewerkers moeten betrouwbaar zijn en het verschil 
tussen mijn en dein kennen. Medewerkers moeten bereid zijn om ondersteuning te 
ontvangen van begeleiding. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 
Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Heb jij altijd al gedroomd van een baan in de horeca? Dat kan bij 

DROOM! Vermaat!!! 

DROOM! werkt samen met de Vermaatgroep in de verschillende 

horecalocaties van het RadboudUMC in Nijmegen. Je komt te werken in 

een inspirerende omgeving, waar participeren en horeca samengaan én 

waar je dagelijks nieuwe mensen ontmoet. 

Ga de uitdaging aan en kom werken bij DROOM! Vermaat!! 
 

 

 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Allround medewerker restaurant in de 3 restaurants van Vermaat in het 
RadboudUMC. 

2. Medewerker Catering/Bereiding voor bijeenkomst/partijen binnen het 
RadboudUMC. 

3. Medewerker keuken in het personeelsrestaurant van Vermaat in het RadboudUMC. 
4. Medewerker spoelkeuken in het personeelsrestaurant van Vermaat in het 

RadboudUMC. 

 
 
 
 
 
 

Driestroom 
DROOM! Vermaat 
RadboudUMC, Geert- Grooteplein-Zuid  
6525 GA Nijmegen 
Lieke Roelofsen 
06-10 27 61 35 
droomvermaatradboud@driestroom.nl 
liekeroelofsen@driestroom.nl 

mailto:droomvermaatradboud@driestroom.nl
mailto:liekeroelofsen@driestroom.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
1. Allround medewerker restaurant in de 3 restaurants van Vermaat in het 

RadboudUMC. 
 Je werkt al allround medewerker restaurant in het bezoekersrestaurant, het 

 personeelsrestaurant of in het restaurant in het studiecentrum van het 

RadboudUMC in Nijmegen. De voornaamste functies die je uit zal voeren zijn bereiding van 

producten, schoonmaakwerkzaamheden etc. Je wordt in de praktijk opgeleid, ontvangt 

coaching en sturing van een participatiecoach. Werkzaamheden zijn: 

 Het bereiden van diverse producten (broodjes/smoothies/salades). 

 Communiceren met gasten. 

 Opruimen, aan- en bijvullen van producten. 

 Afruimen en schoonmaken van tafels en stoelen. 

 Opruimen en schoonmaken van de werkomgeving. 

 Afvoeren van afwas, afval, etc. 

 Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, hygiëne en arbo. 
 
2. Medewerker Catering/Bereiding voor bijeenkomst/partijen binnen het 

RadboudUMC. 
 Je werkt als medewerker Banqueting binnen de afdeling Banqueting/catering van 

 Vermaat. Je wordt in de praktijk opgeleid, ontvangt coaching en begeleiding en je 

werkt onder toezicht van een participatiecoach.  Werkzaamheden zijn: 

 Je maakt en verwerkt (deel)producten voor lunch en andere bijeenkomsten. 

 Je serveert uit en vult het buffet (ontbijt, lunch en diner) aan. 

 Je helpt bij het “afwerken” (schoonmaken, herbruiken van producten en opruimen 
van de keuken). 

 Je leeft de regelgeving betreffende HACCP na en je bent bekend met 
veiligheidsvoorschriften. 

 
3. Medewerker keuken in het personeelsrestaurant van Vermaat in het 

RadboudUMC. 
 Je werkt als medewerker keuken in de professionele keuken van het 

personeelsrestaurant in het RadboudUMC in Nijmegen. Je wordt in de praktijk opgeleid, 

ontvangt coaching en begeleiding en je werkt onder toezicht van professionele koks.  

Werkzaamheden zijn: 

 Je maakt en verwerkt (deel)producten voor lunch en diner. Daarnaast maak je 
(zonodig) voorraad voor de volgende dag. 

 Je serveert uit en vult het buffet aan. 

 Je helpt bij het “afwerken” (schoonmaken, herbruiken van producten en opruimen 
van de keuken). 

 Je leeft de regelgeving betreffende HACCP na en je bent bekend met 
veiligheidsvoorschriften. 
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4. Medewerker spoelkeuken in het personeelsrestaurant van Vermaat in het 
RadboudUMC. 

 Je werkt als medewerker spoelkeuken in een professionele spoelkeuken van het 

 personeelsrestaurant in het RadboudUMC in Nijmegen. Kenmerkend voor de functie 

is het gestructureerde en overzichtelijke karakter ervan. Je wordt in de praktijk opgeleid, 

ontvangt coaching en begeleiding van een participatiecoach.  Werkzaamheden zijn: 

 Je ruimt de dienbladen af. 

 Je zorgt ervoor dat de dienbladen leeg de machine in gaan.  

 Je zorgt ervoor dat je werkomgeving schoon is. 

 Je zorgt ervoor dat de machines schoon zijn.  

 Je zorgt dat de lopende band schoon is/blijft. 

 Je zorgt dat de vuilsorteerbakken schoon zijn/blijven. 

 Je leeft de regelgeving betreffende HACCP na en je bent bekend met 
veiligheidsvoorschriften. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Binnen DROOM! Vermaat in het RadboudUMC is er ruimte voor 8fte participatieplaatsen. 
Deze 8fte kan met maximaal 10 personen opgevuld worden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Binnen DROOM! Vermaat is het mogelijk om loonwaarde bepaling te laten plaats vinden. 
Tevens is er de mogelijkheid om speciale participatietrajecten te volgen voor bijv. 
onderzoek naar de mate van zelfstandigheid in de reguliere arbeidssector en 
dossieropbouw. Voor het regionaal Werkbedrijf bieden wij werkervaringsplaatsen met 
coaching aan mensen uit de vroegere WWB (bijstand). 
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie. 
 

 

 

 
 
 

 
 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Goed. 
 
Rolstoeltoegankelijk? 
Ja. 
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Lift aanwezig? 
Ja. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
N.v.t. 
 
Andere bijzonderheden? 
N.v.t. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
DROOM! Vermaat is een werkplek waar rekening gehouden moet worden met prikkelrijke 
omgevingen en redelijke werkdruk. Uiteraard wel in een veelal gestructureerde en 
overzichtelijke omgeving. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
Driestroom 
DROOMvilla LUX 
Oranjesingel 42, 6511 NW Nijmegen 
0243223606 
info@droomvillalux.nl 

 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
DROOMvilla LUX is onderdeel van Stichting Driestroom. Met filmzalen, vergaderzalen, een 
culinair restaurant met terras en stadstuin zijn wij gevestigd in het centrum van Nijmegen. 
Bij DROOMvilla LUX werken mensen met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt in een 
innovatief horecabedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).  
 
Haal het beste uit jezelf! Dit geldt voor zowel de gasten als de medewerkers van 
DROOMvilla LUX. 
 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Medewerker bediening 

 Receptionist & kaartverkoper 

 Salesmedewerker 

 Communicatiemedewerker 

 Administratief medewerker  

 Assistent keuken 

 Medewerker projectie 

 Medewerker facilitair & onderhoud 

 Medewerker zaalverhuur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 Medewerker bediening; Ontvangen van gasten, Opnemen en klaarmaken van bestelling. 
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 Receptionist & kaartverkoper; Aanspreekpunt bezoekers en verkopen van filmkaarten. 

 Salesmedewerker; Afhandelen van telefoon- en mailverkeer, reserveringen inboeken. 

 Communicatiemedewerker; Bijhouden website & social media, zorgdragen voor interne 
& externe communicatie. 

 Assistent administratief medewerker; Ondersteuning van de afdeling door bijhouden & 
afhandelen van de administratie. 

 Assistent keuken; Helpen met voorbereiden van gerechten en mise en place. 

 Medewerker projectie; Verantwoordelijk voor het draaien van de films en filmzalen.  

 Medewerker facilitair & onderhoud; Zorgdragen voor onderhoud van het pand en alle 
technische werkzaamheden. 

 Medewerker zaalverhuur; Zorgen voor juiste zaalopstelling en verzorgen koffie, thee 
e.d. voor de zalen. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
 Medewerker bediening wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 Sales-, communicatiemedewerker en receptionist worden begeleid door Sales & 
Accountmanager. 

 Administratief medewerker wordt begeleid door Administrateur. 

 Assistent keuken wordt begeleid door Chef-kok of Sous-chef. 

 Medewerker projectie en facilitair & onderhoud wordt begeleid door Directie. 

 Medewerker zaalverhuur wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
DROOMvilla LUX telt 30-50 medewerkers 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Er zijn diverse onderzoeksmogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op via 
info@droomvillalux.nl  

 
Websiteadres:  
www.droomvillalux.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
DROOMvilla LUX bevindt zich in het centrum, dicht bij Centraal Station. 
 
Rolstoeltoegankelijk?  
Alleen het restaurant is rolstoeltoegankelijk. 

mailto:info@droomvillalux.nl
http://www.droomvillalux.nl/
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Lift aanwezig?  
Nee 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Nee. 
 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage optioneel 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Wijkwerk-Pluryn-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. 
Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen kunnen leren en 
werkervaring kunnen opdoen. Mee kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve 
samenleving en maatschappelijk ondernemen 
Pluryn en Driestroom zijn instelllingen.op het gebied van zorg en participatie. Wij bieden 
zorg voor diverse doelgroepen met specifieke hulpvraag. Werken is een perfecte manier om 
mee te doen in de samenleving. Vandaar dat Pluryn en Driestroom veel werk maakt van het 
zoeken naar en creëren van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
Wijkwerk richt zich van oudsher op mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. . 
We zijn in 1995 begonnen als werkgever van mensen met een i/d-baan en sinds 2007 
hebben we ook mensen in dienst in een participatiebaan. Beide subsidieregelingen zijn 
bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn geweest, weinig kansen hebben op een 
reguliere baan en een bijstandsuitkering ontvangen. Wijkwerk heeft een groot 
samenwerkingsnetwerk bestaande uit Nijmeegse organisaties. 
 
Wat willen we gaan doen: 
Wij willen als Wijkwerk, Pluryn en Driestroom dienstverlening aanbieden aan de 
ondernemers gezamenlijk en afzonderlijk op het Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene 
werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij hebben, maar ook dienstverlening voor 
individuele ondernemingen. De dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van 
activiteiten van de afzonderlijke ondernemers enerzijds  en daarnaast op onderhoud, 
gastheerfunctie en toezicht op het complex.  
De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit mensen 
met een WWB of wajonguitkering, dan wel assistent medewerkers van Pluryn en 

Driestroom 
Werkpost Honig 
Waalbandijk Smeltkroes unit 47 14j, 
6541 AJ, Nijmegen 
Wim Brouwer 
0652374645 
honig@driestroom.nl 
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Driestroom met een dagbestedingindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent sportcoach bij een sportschool. 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent sportcoach 

 Overleg vooraf op welke manier je de sportcoach kan assisteren. 

 Het klaarzetten en opruimen van materialen voor en na een groepsles. 

 Opruimen van materialen wanneer ze ongebruikt op een andere plek liggen. 

 Schoonmaken van de materialen apparatuur en sportvloer 

 Sportcoach assisteren door oefeningen voor te doen 

 Praktische ondersteuning voor sporters met verstandelijke en of lichamelijke 
beperking bij uitvoering van de oefeningen. 

 Indien mogelijk in een later stadium de warming-up of ander lesonderdeel van een 
activiteit begeleiden. 

 Samen met de barmedewerker of andere collega de kleedkamers, douches en 
toiletten schoonmaken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen met klanten in de horeca gelegenheden. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 
Begeleiden naar betaald werk. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte verschilt 
nogal. Het kan een op een zijn, maar ook samenwerken met een grotere groep. Dit is 
helemaal afhankelijk van het soort bedrijf. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl  (werkpost Honig zoeken) 

http://www.driestroom.nl/
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bijn lijn 5 stopt op 5 minuten lopen. 
 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
 
Lift aanwezig? ja (goederenlift) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Gesprek met de assistent-medewerker en overleg altijd met woonbegeleiding indien van 
toepassing. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

aanvulling: assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 
Productomschrijving 
Wij bieden ass-medewerkers de kans om in een verpleeghuis werkzaamheden te   doen die 
bij hun past en afgesproken in mijn plan. Onder begeleiding  en ondersteuning van de D 
Driestroom.De Driestroom zorgt ervoor dat de ass-medewerkers werk doen wat  bij hun 
past zowel fysiek, interesse en cognitief. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker  
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afdeling 
Medewerker waspakketjes 
Tuinwerkzaamheden 
Allerlei overige werkjes  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Logistieke werkzaamheden: Het wegbrengen van platgoedkarren (linnen). 
Het wegbrengen van afwaskarren en deze weer ophalen. 
Het wegbrengen en ophalen van etenskarren. Het ophalen van vuile was. Het meerijden op 
de vrachtwagen en dan spullen wegbrengen naar de Veste Hofke en Kultuurhuus.  
Het wegbrengen en ophalen van de etenskarren naar het Hofke/Veste.  
‘s middags nog spullen rondbrengen in Kalorama, deze staan klaar bij het magazijn. 
Opruimen van bestellingen op de verpleegafdeling en revalidatieafdeling. 
Het opruimen van bestellingen in de Aula en de oorsprong (vergaderruimtes/leslokaal) 1x 
per week. 
 

Driestroom 
Kalorama  
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX, Beek 
Melissa Mcalenan en Thea 
Teunissen  
0246847797 
werkpostbeek@driestroom.nl  

mailto:werkpostbeek@driestroom.nl
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Medewerker bewonersvervoer. Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar de afd 
activiteitenbegeleiding. Ook  bewoners wegbrengen en ophalen naar andere activiteiten in 
de aula. Soms naar de kapper pedicure en gehooronderzoek. 
 
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van vergaderruimtes, tafels, kannen en aanvullen van bekers lepeltjes 
suiker en thee zakjes. Het schoonhouden van kastjes in de aula oorsprong en keukentje.  
Het schoonmaken van koffiezetapparaten. Het aanvullen van pakken koffie bij het apparaat. 
Tafels in het restaurant schoonmaken en het terras. (tafels/stoelen afsoppen en 
prullenbakken/asbakken legen)  
 
Medewerker afdeling: Het helpen met koffie thee uitdelen. Opruimen en inruimen 
afwaskar. Tafels dekken en tafels schoonmaken. En in overleg op de afd nog meer 
schoonmaakwerkzaamheden. Bij activiteiten helpen op de afd en een praatje maken met 
bewoners. Bedden opmaken 
 
Medewerker waspakketjes  
Op een aantal afdelingen waspakketjes uitpakken en netjes in de kast leggen. Ook 
regelmatig de kast opruimen.  
 
Allerlei werkjes . 
Zwachtels rollen, en inc broekjes opvouwen en sorteren, soms lamineren dit zijn vragen 
vanuit linnenkamer. Werkshirts wassen/ophangen/vouwen. 
 
Tuinwerkzaamheden: Het ondersteunen van de tuinmannen bij het harken, onkruid wieden 
en planten poten. In de zomermaanden wordt er ook in een moestuin gewerkt met 
vrijwilligers en bewoners van het centrum voor doofblinden. Hier kunnen ze ook hulp bij 
gebruiken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het aanleren van praktische vaardigheden en werken volgens de HACCP methode. 
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verpleeghuis , normen, waarden, 
beleefdheidsnormen. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 
Websiteadres:  
Facebookpagina werkpost Beek 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie onze facebookpagina. Ook is er een filmpje van onze werkpost: 
http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/ aflevering 9. Start bij 10 minuten. 
 

 

 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   
De werkplek is rolstoeltoegankelijk. 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De kandidaat moet in staat zijn om basaal contact te kunnen leggen met een bewoner of 
medewerker. Zoals hallo/goedemorgen kunnen zeggen. Zo voelt diegene zich gezien. 
Het is wenselijk als de persoon redelijk zelfstandig kan werken maar ook enigszins 
functioneert in teamverband. Bijvoorbeeld kan overleggen met een collega, samen lunchen 
etc. 
Het is wenselijk als de cliënt kan klokkijken en in staat is om een rooster met geschreven 
tekst of picto’s te lezen. 

http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres 
 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
De ligging van kinderboerderij de Goffert is aan de rand van het bekende Goffertpark en 
door de vele activiteiten die de kinderboerderij organiseert, is het een bekende en geliefde 
plek voor de inwoners van Nijmegen en zelfs daarbuiten. Jaarlijks trekt de locatie ongeveer 
70.000 bezoekers. 
De exploitatie van de KB is in handen van het KHG bestuur en door  de Driesroom  gebruikt  
voor dagbesteding.  Op kinderboerderij De Goffert werken dagelijks ruim twintig assistent 
medewerkers van achttien tot  70jaar oud. Allen hebben ze een licht tot matig 
verstandelijke beperking Door de diverse activiteiten kan in feite iedereen die wil werken op 
de kinderboerderij aan de slag.  
In het weekend  is er een weekendmedewerker en vrijwilligers aanwezig. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Op kinderboerderij de Goffert zijn diverse werkzaamheden, zoals het verzorgen van de 
dieren, huishoudelijke werkzaamheden, verkoop winkeltje, tuinwerkzaamheden, educatie 
activiteiten verzorgen en verschillende klusactiviteiten. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Dierenverzorging: Er zijn vele diersoorten aanwezig, zoals paarden, koeien,ezels, schapen, 
geiten, varkens, konijnen, cavia’s, kippen, volières met vogels, ganzen, eenden. Al deze 
dieren krijgen dagelijks voer en water, hokken worden schoongemaakt enz. 
Huishoudelijke werkzaamheden: Dagelijks worden toiletten schoongemaakt, stofzuigen en 
koffiegezet. 
Winkel: Op de boerderij is een winkeltje waar producten worden verkocht, zoals 
eieren,koffie,thee, limonade. 
Tuinwerkzaamheden: er is een moestuin aanwezig en in en om de boerderij wordt het 
zwerfvuil verzameld en afgevoerd. 
Educatie: Vele schoolklassen komen naar de boerderij voor de educatie route, ook zijn er 

Driestroom 
Kinderboerderij  de Goffert  
Slotemaker de Bruïneweg 268, 6532 
AD 
Adrie Ruiter 
024-3560371 
kbdegoffert@driestroom.nl  

mailto:kbdegoffert@driestroom.nl
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verschillende evenementen. Deze activiteiten worden verzorgd door de ass. medewerkers. 
Kluswerkzaamheden: Op de boerderij zijn er altijd reparatie werkzaamheden nodig, zoals 
onderhoud gebouwen, verven, timmerwerkzaamheden, afrastering weilanden enz.  
Openhaardhout zagen en kloven. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd in verschillende doelgroepen oa: mensen met een 
verstandelijk, psychische beperking, autisme, mensen met een afstand tot arbeidsmarkt. 
Mate van begeleiding is afhankelijk van begeleidingsvraag/behoefte 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken nu 21 assistent-medewerkers. Werktijden  van 9.00 tot 16.00 uur. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Op de kinderboerderij zijn veel stagemogelijkheden voor groenopleidingen, opleiding voor 
dieren en pedagogische opleidingen. Ook voor assistent-medewerkers zijn er 
stagemogelijkheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Is mogelijk. 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx 
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl 
www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie website en facebook 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Is bereikbaar met openbaar vervoer 
Rolstoeltoegankelijk? Terrein is heuvelachtig. 
Lift aanwezig? Neen 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Kinderboerderij-de-Goffert.aspx
http://www.kinderboerderijdegoffert.nl/
http://www.facebook.com/kinderboerderijdegoffert
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Een VOG  is een vereiste om op kinderboerderij de Goffert te werken. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 

Productomschrijving 
Dagbestedings- en Beschermd Werk-locatie Mozaiëk ligt in Sociaal Cultureel Centrum en 
Theater ‘t Mozaïek in Wijchen. Hier verrichten ongeveer veertig cliënten van Driestroom 
dagelijks creatieve en dienstverlenende werkzaamheden. De cliënten zijn tussen de achttien 
en zeventig jaar oud en hebben een verstandelijke beperking, meervoudige beperkingen 
en/of autisme. Mozaiëk bestaat uit 3 verschillende groepen van Driestroom:  creatief atelier 
Bombori, popband Jukebox en een dienstverlenende groep die horeca- en 
schoonmaakactiviteiten verricht. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Dienstverlener 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De dienstverlener werkt mee in de horeca. Hierbij verrichten de assistent medewerkers 
allerlei activiteiten zoals koffie en thee zetten, afwassen, cake en koekjes bakken, tafel 
dekken, uitserveren. Ook maken de assistent medewerkers verschillende ruimtes schoon 
van organisaties die in het gebouw gehuisvest zijn.  In het gebouw is ook een bibliotheek 
gevestigd waarin assistent medewerkers werken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding is gespecialiseerd in het ondersteunen van medewerkers met een 
verstandelijke beperking en/ of autisme. 

Driestroom 
Mozaïek 
Oosterweg 172, 6602 HL, Wijchen 
Erna van der Toorn 
0246487154 
mozaiek@driestroom.nl  

mailto:mozaiek@driestroom.nl
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Groepsgrootte (maximaal) 
12 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Nee 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Mozaiek.aspx  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? De locatie ligt op  3 minuten lopen van bushalte Meerdreef/ Oosterweg 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig NVT 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? NVT 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Geen 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Mozaiek.aspx
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Naam organisatie 
Naam product    
Adres     
Contactpersoon    
Telefoonnummer   
 
Werksoort 
Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden, Schoonmaak 

 

Productomschrijving 
Zoek je een baan en wil je werkervaring opdoen, dan zijn er bij de Tarweweg mogelijkheden 
en kansen voor jou. Bij het Tarwebroodje kun werken in de schoonmaakploeg. Je helpt 
samen met je collega’s bij het schoonmaken van het gebouw. Er zijn ook 
schoonmaakactiviteiten bij bedrijven in de buurt, dus buiten de locatie werken hoort tot de 
mogelijkheden. Je kunt ook in de catering werken bv  soep maken, koffie & thee zetten en 
het verzorgen van een lunch voor de medewerkers. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Dienstverlener 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 bereiding van soep 

 verkoop van soep 

 uitserveren van koffie 
 

 
 

 in en uitruimen van vaatwasser  

 opruimen keuken 

Driestroom  
‘t Tarwebroodje 
Tarweweg 1f, 6534, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06509696902 
tarwebroodje@driestroom.nl 
0652386630 

mailto:tarwebroodje@driestroom.nl
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 schoonmaak kantoren en vergaderruimtes 
 

 
 

 Schoonmaakprojecten buiten de Tarweweg 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10-15 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Diverse teamleden hebben Melba certificaat  

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Tarwebroodje.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 
 
 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Tarwebroodje.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

Randvoorwaarden 
Het is 10 minuten lopen vanaf bushalte 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig 
Werkplekaanpassingen kan indien nodig  gerealiseerd?   
Er is een gehandicaptentoilet. 
Bereikbaarheid OV? Ja 10 minuten lopen vanaf bushalte 
 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
 
Representatief, affiniteit met schoonmaken, horeca, dienstverlening. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer  
E-mailadres   
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in het facilitairbedrijf van een 
verzorgingshuis werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en 
wensen die een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
 

Driestroom 
Alde Steeg 
Bongerdstraat 84, 6641 BG 
Beuningen  
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Aldesteeg/0622865430 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de appartementen brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 
 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
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In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 
Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 

 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
  
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

Werksoort assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in een verzorgingshuis 
werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die een 
medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker afdeling 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Lichte administratieve werkzaamheden/ magazijn 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van zorgmedewerkers zoals ontbijtjes klaarmaken 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  

Driestroom 
Kasteelhof- de Hof 
Kasteelhof 50, 
Druten 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Kasteelhof/ 0652374672 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker afdeling en Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
In overleg op de afdeling andere schoonmaakwerkzaamheden.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken met bewoners.  
Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de woningen en appartementen 
brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 
Licht administratief: 
Beheren en bestellen van schoonmaakartikelen. 
Uitpakken van binnen gekomen goederen 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv. bewoners helpen met Bingo 
Ondersteunen zorgmedewerkers 
Op de appartementen ontbijt klaarmaken en opruimen 
Vuilnisbakjes legen 
Gordijnen openen, Bedden opmaken 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Werkpost ’t Hart is een samenwerking tussen RIBW, Pluryn en Driestroom 
en is laagdrempelig. 
Er wordt assistent -medewerkers de kans geboden om in om het Multifunctionele gebouw 
’t Hart werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die 
een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een begeleider zodat zij zich 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Medewerker kinderopvang 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van taken op de basisschool 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloeren. 
Schoonmaaktaken in de keuken, vergaderruimtes, kantoor etc 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
 
Medewerker afwas 

Driestroom 
MFA ’t Hart 
Den Elt 17  
6644 EA Ewijk 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
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Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
Schoonmaak taak.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken  
Medewerker was 
De was van het kinderdagverblijf wassen en opvouwen 
Keukenassistent: 
Soep maken of iets anders koken bakken. 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden, speelplaats schoonmaken, 
parkeerplaats schoonhouden 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv krant lezen, koffie inschenken etc 
Ondersteunen taken op school 
Oud papier ophalen, papier versnipperen, sorteer taken, knipwerk, kopieerwerk 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Tijd, rust en een breed aanbod 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met iedereen in het MFA normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
Nvt 

Randvoorwaarden 
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Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 
 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
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Naam organisatie  
Bakkerscafé Brood op de plank 
Naam product AD   
Adres  
Castellastraat 29    
Contactpersoon AD 
Eva Walraven 
Marlot Hanselman 
Telefoonnummer AD 
024-8488560 
E-mailadres  
e.walraven@bakkerscafe.nl 

trajecten@bakkerscafe.nl  

 

Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Bakkerscafé Brood op de plank is een biologische bakkerij met lunchroom. In de bakkerij 
wordt brood en banket op ambachtelijke wijze gemaakt. De bakkerijproducten worden 
verkocht in de winkel en op de fiets/rolstoel bezorgd bij (horeca)bedrijven in de binnenstad 
van Nijmegen. In de lunchroom worden ontbijt, lunch en high-tea bereid en geserveerd aan 
gasten. In de horeca-keuken worden lunchgerechten (soepen, jammen, sauzen, salades,..) 
bereid.  
Bakkerscafé Brood op de plank is 7 dagen per week geopend en heeft een zeer divers team. 
Onder begeleiding van een vast kernteam van bakker- en horeca coaches kunnen mensen 
met verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperkingen een ontwikkeltraject volgen. 
Lopende dit traject worden sociale- vak- en arbeidsvaardigheden verder ontwikkelt en 
getraind. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Assistent bakkerij 
Assistent horeca 
Assistent winkel 
Koerier 
Assistent administratie 

mailto:e.walraven@bakkerscafe.nl
mailto:trajecten@bakkerscafe.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent bakkerij 
- Meewerken met brood productie (denk aan afwegen ingrediënten, modelleren en 
decoreren brood, vullen van rijskasten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden)) 
- Meewerken met banket productie (denk aan afwegen ingrediënten, voorbereiden beslag, 
vullen bakvormen, inpakken producten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden) 
 
Assistent horeca 
- Serveren van producten aan gasten in de lunchroom (variërend in bijvoorbeeld tafels 
voorbereiden, gasten ontvangen, bestelling opnemen, bestelling wegbrengen, tafels 
afruimen) 
- Bereiden van ontbijt- lunch- of high-tea gerechten (variërend in bijvoorbeeld taart snijden, 
broodjes beleggen, salades maken) 
- Bereiden van warme en koude dranken (variërend in bijvoorbeeld koffie’ s maken, jus 
persen, smoothies maken) 
- Bereiden van mis en place producten voor de lunchroom (denk aan snijden van kazen en 
vleeswaren, bereiden van soepen, jams, chutneys en sauzen) 
- Schoonmaakwerkzaamheden (denk aan opruimen en schoonmaken werkbanken, wassen 
bedrijfskleding, afwassen, schoonmaken bedrijfsruimtes) 
 
Assistent winkel 
- Invoeren bestellingen van gasten in de kassa 
- Afrekenen van bestellingen met gasten 
- Klaarmaken bakkerijbestellingen van gasten (denk aan snijden van brood, inpakken van 
banket) 
- Klaarzetten en tentoonstellen van bakkerijproducten op de toonbank en in de 
winkelschappen 
- Schoonmaakwerkzaamheden 
 
Koerier 
- Helpen met inpakken van bakkerijproducten voor klanten 
- Per fiets of rolstoel (mits ruimte voor vervoer producten) bezorgen van bakkerijproducten 
aan klanten in de binnenstad van Nijmegen (max 3 km enkel rit) 
- Klantcontact bij aflevering producten 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Aanleren/trainen van diverse vakvaardigheden op bovengenoemde functies. Trainen in 
sociale – en arbeidsvaardigheden. Leveren maatwerk in trajecten en bieden hierin meer of 
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minder vaste taakstructuren en instructies. Training en feedback gericht op verstevigen 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samenwerking, ontwikkeling en kwaliteit staan centraal 
in het handelen en begeleiding. 
Elke kandidaat heeft een persoonlijke coach die persoonlijke coaching gesprekken voert 
met kandidaat en aanspreekpunt is. 
Bij aanvang traject worden met kandidaat leerdoelen vastgesteld die periodiek met 
kandidaat worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Op diverse afdelingen van bedrijf wisselende groepsgrootte variërend van 3 tot 10. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Zie bijzonderheden onderaan.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Geen aanbod van standaard tests. Observatie op vooraf gestelde onderzoeksvragen wel 
mogelijk (denk aan: in hoeverre kan iemand specifieke taken uitvoeren, welke 
ondersteuning heeft iemand nodig, in hoeverre is iemand in staat door te stromen naar 
regulier werk of opleiding?) 

 
Websiteadres:  
www.bakkerscafe.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  zie website 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, 2 minuten lopen vanaf CS Nijmegen 
Rolstoeltoegankelijk? 
Ja 
Lift aanwezig? 
Nee (begane grond) 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Ja (kassa te bedienen vanuit rolstoel, diverse werkzaamheden zittend uit te voeren, 
werkprocessen in gedeeltes aan te bieden zodat delen van taken uitgevoerd kunnen 
worden) 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Vooraf graag overleg over actuele bezetting op diverse werkplekken en dagen (niet altijd op 
elke dag overal plek). 
Voorwaarde voor het kunnen leveren van goede begeleiding en plaatsen van kandidaat op 

http://www.bakkerscafe.nl/
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de juiste plek: 
Voor definitieve plaatsing is wederzijdse inhoudelijke informatie  essentieel. Dit wordt 
verkregen door oriënterend- en intakegesprek waarbij aanbod Bakkerscafé en trajectvraag 
en mogelijkheden van kandidaat worden uitgewisseld. ‘Koude’ plaatsing (zonder 
inhoudelijke informatie) kan teleurstelling en onnodige negatieve ervaringen voor 
kandidaten veroorzaken.   
Genoemde werkzaamheden zijn optioneel. Per kandidaat wordt een traject op maat 
aangeboden, aansluitend bij de mogelijkheden en doelstellingen van de persoon. 
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Naam organisatie:  Pluryn 
Naam product: Buurtmarkt 
Breedeweg 

Adres:  Bredeweg 61, 6562 DC 
Groesbeek 
Contactpersoon:  Hans Nelissen 

Telefoonnummer:  024-
3970863/ 06-51192666 
E-mailadres: 
info@buurtmarktbreedeweg.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door een (arbeids)beperking moeilijk aan werk? Bij 
Buurtmarkt Breedeweg doe je werkervaring op. Buurtmarkt Breedeweg is een supermarkt, 
lunchroom en bakkerij in één. We verkopen daarnaast veel lokale producten. Ook kun je via 
ons een beroepsopleiding volgen. Bijvoorbeeld een mbo 1-opleiding voor bakker, horeca of 
supermarkt. Met een diploma en je werkervaring heb je meer kans op een betaalde baan.  
 
Buurtmarkt Breedeweg is een erkend leer- en werkbedrijf. Onze medewerkers zijn 
enthousiast en gemotiveerd. De begeleiding bestaat uit professionals. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Bij Buurtmarkt Breedeweg is veel werk te doen. Natuurlijk kun je aan de slag in de 
bediening, keuken, bakkerij of supermarkt. Maar er is meer werk: we zoeken ook mensen 
voor de administratie, verpakking en vervoer, de boodschappendienst, schoonmaak en 
groenonderhoud. 
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Bediening: klanten bedienen die in onze lunchroom bijvoorbeeld een kopje koffie komen 
drinken en/of een broodje eten. 
Keuken: het bereiden van het drinken en de broodjes voor in de lunchroom, of voor lunch 
bestellingen buiten de deur. 
Bakkerij: broodjes en gebak maken. 
Supermarkt: spiegelen, winkelschappen bijvullen vanuit de voorraad, bestellingen 
verzamelen en inpakken. 
Administratie: administratieve taken zoals het maken van facturen voor klanten. 
Verpakking en vervoer/ boodschappendienst: als chauffeur met de bestelbus 
boodschappen voor de groepen en bestellingen voor de klanten rondbrengen. Ook ga je 
langs onze lokale leveranciers om producten op te halen die we in de supermarkt verkopen. 
Schoonmaak: het schoonhouden van de lunchroom, bakkerij en supermarkt. 
Groenonderhoud: het onderhouden van het groen rondom de Buurtmarkt.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal 20 personen bij de Buurtmarkt. Sommige werken alleen in de 
ochtend, van 09.00 tot 12.00 uur, en sommige alleen de middag, van 13.00 tot 18.00u.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit wordt binnenkort bij de Buurtmarkt geïntroduceerd.  

 
Websiteadres:  
www.buurtmarktbreedeweg.nl  

 
 
  

http://www.buurtmarktbreedeweg.nl/
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Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 
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Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
Bedrijfsrestaurant: broodjes beleggen, salades maken, bordjes beleg maken, afwassen, 
opruimen, schoonmaken (HACCP normen), horeca/gastheer functie 
Schoonmaak: Alsec schoonmaakbedrijf biedt leerwerktrajecten van 6 maanden om te 
starten. Kantoorpand met verdiepingen schoonmaken samen met directe collega van Alsec. 
Alle voorkomende werkzaamheden: bureaus, prullenbakken, oud papier, toiletten, 
stofzuigen, dweilen etc. 
Administratie: nader te ontwikkelen 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Horeca assistent-medewerker/ assistent-gastheer 
Facilitair assistent-medewerker 
Schoonmaak assistent-medewerker 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Horecamedewerker: de werkzaamheden bestaan uit het voorbereiden en klaarmaken van 
de lunch en de voorraad. Je staat klanten te woord en rekent af (indien je dit kunt).  
Na afloop van de lunch zorg je er voor dat alles weer netjes opgeruimd wordt. Het is veel 
lopen en staan. Werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot ca. 
15.00u/16.00 uur, sporadisch wordt het later vanwege bijeenkomsten. De dagdelen die je 
wilt en kunt werken, zijn in overleg bespreekbaar. Begeleiding is aanwezig. Reiskosten 
worden vergoed, indien aan de orde. 
Facilitair medewerker: ondersteunde werkzaamheden i.s.m. Alsec zoals: stofzuigen, ramen 
wassen, trappenhuis bijhouden, toiletten schoonmaken, prullenbakken en oud papier 
legen, tafels en bureaus poetsen, vergaderzalen netjes maken en dweilen. De 
werkzaamheden vinden voornamelijk plaats in de ochtenden.  
In overleg zijn werktijden/dagdelen te bespreken.  
Tijdens dit leerwerktraject kun je een maandelijks oplopende onkostenvergoeding en een 
reiskostenvergoeding krijgen, indien aan de orde. Begeleiding is aanwezig.  

Pluryn 
BAAS IW50 
Industrieweg 50, Nijmegen 
Ilse van Gessel 
06 517 22 646 
igessel@pluryn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiding van cliënten/mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, richting (deels) 
betaalde arbeid. 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Zie bijlages 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja welke? Nee 

 
  

http://www.pluryn.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden zijn zeer divers van aard binnen het Radboud UMC zoals werken op de 
beddencentrale, assistent-voedingsassistent, assistent-medewerker magazijn, assistent-
medewerker postkamer, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Ondersteunende taken kunnen op dit moment gedaan worden o.a. bij: restaurant, op 
verpleegafdelingen, bij het magazijn/ logistiek, de beddencentrale, de postkamer, de 
afvalhof, op administratief gebied en bij een laboratorium. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Wij kijken hier altijd wat de wens van de kandidaat is en wat de 
taken/verantwoordelijkheden zijn die een specifieke afdeling heeft om te doen, het gaat 
dan op arbeidsmatige werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling/medewerkers. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken 

 
  

Pluryn 
BAAS Radboud UMC 
Geert Grooteplein-Zuid 22, Nijmegen 
Cynthia Kokke & Kris de Gooyert 
06-30446234 of 06-53328709 
cgerrits@pluryn.nl 
klindner@pluryn.nl  

mailto:cgerrits@pluryn.nl
mailto:klindner@pluryn.nl
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Groepsgrootte (maximaal) 
Assistent-medewerkers werken individueel op afdelingen/in teams. Maximaal 20 
kandidaten verspreid over het ziekenhuis, groei in toekomst mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, erg goed bereikbaar met de bus 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van de afdeling, meestal 
aangepaste WC, bereikbaarheid voor rolstoelen, soms hangende kasten. 
Andere bijzonderheden?  

 
 
  

http://www.pluryn.nl/
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BikeWerk 
Leerwerkbedrijf fietstechniek  
Regulierstraat 29 
6511 DN Nijmegen     
Contactpersoon: Bart Jansen   
024-3231605  
info@bikewerk.nl 
 
Werksoort: 

 Techniek, Reparatie en Montage 

 Schoonmaak 

 Verkopen 

 Administratie  

 Logistiek 

 
Productomschrijving: 
Bikewerk is niet alleen een hippe fietswinkel en reparatiewerkplaats in het centrum van 
Nijmegen. Het is ook een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Als (jong)volwassene 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je er werkervaring opdoen. Je volgt dan een 
opleiding met als doel uit te stromen naar een betaalde baan elders.  
 
Natuurlijk draait alles bij Bikewerk om fietsen. Maar dat betekent niet je er alleen als 
fietstechnicus kunt werken. Je kunt ook aan de slag als medewerker administratie, 
chauffeur/ bijrijder of schoonmaker. 
 
Bikewerk is een leer- werkbedrijf. Je kunt bij Bikewerk officiële mbo-diploma’s halen, zoals 
een niveau 2-opleiding tot fietstechnicus. Maar ook een algemene AKA-opleiding op niveau 
1. Je leert in combinatie met een stage in ons bedrijf.  
 
Bikewerk is er voor alle mensen die moeilijk werk kunnen vinden, volwassenen met en 
zonder beperking. Ook mensen die via het UWV een IRO-traject volgen, kunnen bij 
Bikewerk terecht. De fietswinkel werkt samen met andere bedrijven zodat je daarna 
makkelijker  een andere baan vindt. Naast de locatie aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen 
hebben we ook vestigingen in Groesbeek en bij NXP Nijmegen. 

mailto:info@bikewerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Maatschappelijke-ondernemingen/Bikewerk.aspx&ei=KJ51VcPnG5T77AbC5oHgBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF5jfq-D4roJmIhJsrf-fWKGpD-ZQ&ust=1433857925361042
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Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Fietstechnicus 

 Verkoopmedewerker 

 Chauffeur/bijrijder 

 schoonmaker 

 administratief medewerker 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Winkelmedewerker verkoop en service:  

 Verkoop fietsen en fietsonderdelen 
 Invoeren en uitleveren reparaties 
 Interesse in en enige kennis van (fiets)techniek en fietsverkoop 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen 
 In staat om 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Representatief en klantvriendelijk 

 
Aankomend fietsenmaker: 

 Grote interesse in fietstechniek; 
 Afleveringsklaar maken van fietsen 
 Opknappen 2e handsfietsen 
 Opbouwen nieuwe fietsen 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen tot fietstechnicus; 
 In staat zijn 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Enige stressbestendigheid 

Administratieve ondersteuning:  

 In en uitgaande post verzorgen; 
 Telefoon opnemen; 
 Kassa- en voorraadadministratie; 
 Archivering; 
 Goede beheersing Nederlandse taal; 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
 Representatief en klantvriendelij 

Schoonmaak:  

 Schoonmaak van winkel en werkplaats 
 Minimaal 8 uur per week, ook op zaterdag 
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 Bereidheid tot volgen opleiding 

Chauffeur/bijrijder: 

 Ophalen reparatie/onderhoudsfietsen bij klanten 
 Afleveren van nieuwe fietsen 
 Afleveren onderdelen werkplaats Groesbeek/NXP 
 Afvoeren oud ijzer 
 Afvoeren oud papier 
 Representatief en klantvriendelijk 
 Bereidheid tot volgen opleiding. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

 Fietstechniek 

 Zorg 

 Commercie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

 Werkplaats bloemerstraat maximaal 10 

 Winkel regulierstraat maximaal 5 

 Werkplaats NXP maximaal 2 

 Werkplaats groesbeek maximaal 7 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  

 Proefperiode van 6 weken 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

 Melba 

 
Websiteadres:  
www.bikewerk.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

 
 

http://www.bikewerk.nl/
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Randvoorwaarden 
 Bereikbaarheid OV: ja 

 Rolstoeltoegankelijk: ja 

 Lift aanwezig: nee 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
NVT 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Catering 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker uitgifte; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, 
koffie zetten, kopjes en schotels klaarzetten, soepen inschenken, sappen maken, 
aanvullen van koeling etc.  

3. Medewerker spoelkeuken; medewerker die zich bezighoudt met het afwassen van 
de vaat en het terugzetten van de schone spullen op de juiste plaats. 

4. Medewerker keuken; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van de 
lunch, het maken van de soep, het voorbereiden voor de avondkeuken, het maken 
van bestellingen tijdens de lunch of in de avond het uitserveren van de 
avondmaaltijd, het schoonmaken van de keuken.  

5. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel, etaleren, het afrekenen met gasten en het opnemen van de telefoon.  

6. Medewerker wasproductie; medewerker die zich bezighoudt wassen van de kleding 
en schoonmaakdoeken, het strijken en het opvouwen van de schone was.  

7. Medewerker catering; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van 
broodjes-/hapjes- of buffetcatering, de voorbereiding en koken van het avondeten 
bij BliXem, magazijn opruimen, schoonmaakwerkzaamheden (keuken en afwas).  

8. Medewerker externe catering; medewerker die mee gaat tijdens een catering bij 
een gast of tijdens een evenement. Hierbij staat het serveren van het eten of het 

Pluryn 
BliXem 
Groesbeekseweg 75 
Mireille Kooke  
024-3888768 
ai@blixemnijmegen.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

verkopen vanuit een winkelkraam centraal als taak.  
9. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 

de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 75 personen 
Maximaal: 100 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc). 

 
Websiteadres:  
www.blixemnijmegen.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

http://www.blixemnijmegen.nl/
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Nee, ivm begane grond 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca, winkel en catering. Voorbeeld is een in hoogte verstelbare toonbank in 
de winkel, zodat iemand in een rolstoel ook kan afrekenen.  
 
Andere bijzonderheden? Momenteel is het lunchcafe en winkel samen gesitueerd, de 
catering zit in een ander pand. In toekomst grotere catering keuken, waardoor aantal 
werkplekken verdubbeld worden. Ook geschikt voor complex moeilijke doelgroep.  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Werken is mogelijk tussen 08.30-22.00u en bij uitzondering tijdens een evenement.  

 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker bar; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, koffie 
zetten, kopjes en schotels klaarzetten, afwassen en afwas opruimen. 

3. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel en het afrekenen met gasten.  

4. Medewerker koffieproductie; medewerker die zich bezighoudt met het stickeren 
van de zakken waarin de koffie verpakt wordt, koffie verpakken, koffie malen, 
koffiezakken sealen, stickeren met een datumsticker en eventueel het koerieren van 
de koffiebestelling.  

5. Medewerker brander; medewerker die zich bezighoudt met het afwegen van de 
koffiebonen, het branden van de koffiebonen, het ontgassen van de gebrande 
koffiebonen en het ontstenen van de gebrande koffiebonen.  

6. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 
de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

7. Medewerker facilitair; medewerker die zich bezighoudt met schoonmaken van de 
locatie, voorbereiden van workshops/proeverijen, tellen van de fooi, was 
strijken/vouwen etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

Pluryn 
Coffyn 
Franseplaats 1, Nijmegen 
Mireille Kooke  
024-3294047 
info@coffyn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 25 personen 
Toekomst: 40 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc).  

 
Websiteadres:  
www.coffyn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, mits rolstoel klein is. In toekomst (dec) is toegankelijkheid 
aanwezig. 
Lift aanwezig? Ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca en atelier.  
 
Andere bijzonderheden? Onderneming gaat verhuizen en is per 1 december op een nieuwe 
locatie in de regio Nijmegen in te zetten als locatie voor arbeidsmatige dagbesteding  
  

http://www.coffyn.nl/
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Naam organisatie: Pluryn 
Naam product: Nezzo Print & Creatie 

Adres: Kattenburg 60, 6651 AR Druten 
Contactpersoon: GJ van de Hazelkamp 

Telefoonnummer: 0487 529090  
E-mailadres: info@nezzo.nl  
 
Werksoort 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Nezzo is een full-service grafisch bedrijf dat printwerk en reclameproducties levert aan 
particulieren en bedrijven. De medewerkers zijn mensen die om verschillende redenen een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze verzorgen de grafische vormgeving, het 
printwerk, de nabewerking of doen de administratie en staan klanten te woord. Je kunt bij 
Nezzo ook een grafische opleiding volgen of je voorbereiden op (betaald) werk. 
 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

- Medewerker DTP en grafische opmaak 
- Medewerker nabewerking 
- Medewerker administratie 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Medewerker DTP verricht werkzaamheden op het gebied van grafische 
softwareprogramma’s als Photoshop en Indesign en werkt in opdracht van klanten. 

- Medewerker nabewerking verricht alle voorkomende handelingen die voortvloeien 
uit de opdrachten van klanten. Tevens inzetbaar bij mailings en koerierdiensten.  

- Medewerker administratie verricht diverse administratieve handelingen ter 
ondersteuning van het bedrijfsproces en beantwoord in- en uitgaand 
telefoonverkeer.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
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Begeleiding gespecialiseerd in 
Het begeleiden van grafische producties en het overdragen van grafische en administratieve 
kennis. 
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Groepsgrootte (maximaal) 
8 per afdeling  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Client kan 2 dagen vrijblijvend oriënteren op Nezzo. Daarna is een proefperiode van 4 
weken mogelijk. 

 
Websiteadres:  
www.nezzo.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Goed 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Lucy muis besturingssysteem 
Andere bijzonderheden? Klimaatbeheersing (topkoeling) 

 
  

http://www.nezzo.nl/
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product:  B & B hotel  De 
Vlinder. 
Adres:  Staringstraat 9A, 6511PC, 
Nijmegen. 
Contactpersoon:  Stan Peters. 
Telefoonnummer:  024-8459090 
E-mailadres: www.bbhoteldevlinder.nl  
 
Werksoort 

Horeca, hotel, huishouding, administratief 

 
Productomschrijving 
De Vlinder is een bijzonder B&B Hotel dat zich op loopafstand bevindt van het gezellige 
historische hart van de stad Nijmegen, de oudste stad van Nederland. 
Naast de vele bezienswaardigheden en winkels biedt de omgeving prachtige wandel- en 
fietsmogelijkheden. 

Arbeidsmatig project 
Bed en Breakfast Hotel De Vlinder is een arbeidsmatig project van RIBW Nijmegen en 
Rivierenland. De Vlinder wordt gerund door enthousiaste vrijwilligers. Zij zijn 
verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van De Vlinder. Ze dragen zorg voor het ontbijt, 
de kamers en de gezellige sfeer. Daarnaast zijn ze gastheer en gastvrouw om de gasten in te 
checken en ze te voorzien van alle gewenste informatie… 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastheer/vrouw,  schoonmaak, was en strijk medewerkers, ontbijtmedewerker, 
administratief en receptiemedewerker. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Alle voorkomende werkzaamheden in een hotel en / of restaurant.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

http://www.bbhoteldevlinder.nl/
http://www.ribw-nr.nl/
http://www.ribw-nr.nl/
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Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  4  personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.bbhoteldevlinder.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 
 
 
  

http://www.bbhoteldevlinder.nl/
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Organisatie: Werktedoen Motorcycle Support 
Naam: Motorwerkplaats  
Adres : Hogelandseweg 76 
Contactpersoon: Cees Faber 
Telefoonnummer: 06-20833284 
E-mailadres: ceesfaber@motorcyclesupport.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
In een goed uitgeruste motorwerkplaats aan de Hogelandseweg op industrieterrein 
Westkanaaldijk, kun je in een veilige omgeving sleutelen of leren sleutelen aan motoren en 
ander technisch werk doen.  
Hiervoor zijn in de werkplaats een magazijn en administratie, en natuurlijk een koffiehoek 
voor de pauzes. 
Stichting Motorcycle Support Nederland heeft inmiddels 3 werkplaatsen voor mensen met 
afstand tot arbeid, die iets met sleutelen en techniek willen aanpakken. 
In onze motorwerkplaats kun je werken en leren in trajecten naar (betaald) werk en/of 
opleiding, en ook (arbeidsmatige) dagbesteding doen.  
Wij bespreken met jou wat jij wil bereiken in onze werkplaats en wat daar voor nodig is. 
Daar passen wij de werkzaamheden en begeleiding bij aan, soms is doorplaatsing mogelijk! 
Zie voor meer informatie hieronder. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent monteur 
Assistent magazijn  
Assistent administratie 
Assistent facilitair medewerker 

mailto:ceesfaber@motorcyclesupport.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent monteur 

- onderhoud en reparatie, om- en verbouw van motorfietsen, brommers, scooters en 
andere technische klussen 

Assistent magazijn  
- bijhouden van voorraden en materialen die gebruikt worden, en van 

gereedschappen. Evt. ook bestellingen voorbereiden. 
Assistent administratie 

- bijhouden en verwerken van post en dagelijkse administratie, en van de verrichte 
werkzaamheden 

Assistent facilitair medewerker 
- zorgen voor nette ontvangst- en koffiehoek/keukentje, en koffie en thee in de 

pauzes. Zorgen voor ordelijke, schone, nette werkplaats, sanitair en buitenterrein. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
De begeleiding van Motorcycle Support heeft behalve een paar zwemdiploma’s ook een 
officiële achtergrond en ervaring in maatschappelijk werk, jongerenwerk, straathoekwerk, 
horeca, verpleging, en een paar technische dingen natuurlijk want het moet zeker wel 
werken. 
Vooral zijn wij goed in het begrijpen wat mensen nodig hebben, die elders vaak tussen wal 
en schip vallen. Die wel willen werken en aanpakken maar nog eerst hun eigen draad 
moeten oppakken, kunnen bij ons terecht voor een plek met ondersteuning en begeleiding 
op jouw maat. 
Ook is binnen onze stichting verschillende specialistische kennis en ervaring rond ADHD en 
ASS, rondom arbeidsbemiddeling, begeleiding en coaching, en hebben wij een groot 
netwerk binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven waar wij een beroep op kunnen doen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
In de motorwerkplaats zijn zes werkplekken met heftafels en een gereedschapswagen. Er 
kunnen soms mensen samenwerken of met meerdere met een project bezig zijn. Doorsnee 
werken er in de motorwerkplaats elke dag tussen de zes en twaalf mensen, en een paar 
begeleiders. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Met de verschillende taken, niveaus en mogelijkheden die rondom het sleutelen in de 
werkplaats en magazijn/administratie/facilitair bestaan, is de motorwerkplaats erg geschikt 
voor oriëntatie op interesse en vaardigheden, voor zowel de specifieke technische als de 
algemene werknemersvaardigheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit is nu via onze partners mogelijk, en wordt ontwikkeld voor de eigen motorwerkplaats. 
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Websiteadres:  
www.motorcyclesupport.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

                   
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?   Er zijn bushaltes van lijn 11 voor de deur. 
 
Rolstoeltoegankelijk?   Ja, de werkplaats is gelijkvloers, er is een invalidentoilet. De 
spreekruimte is via een hellingbaan of drie treden te bereiken. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   De heftafels kunnen hydraulisch op 
werkhoogte worden bediend. Er wordt in overleg aanpassing, begeleiding en ondersteuning 
op maat geboden. 
 
Andere bijzonderheden?   Maak bij interesse en/of vragen een afspraak en kom eens 
langs in de werkplaats! 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

- je hebt minstens een beetje interesse in techniek, motoren, auto’s 
- je bent niet bang voor vieze handen 
- je wilt graag aanpakken en je wilt graag leren 
- je wilt werken of je oriënteren in de techniek, of daaraan ondersteunend 
- je kunt doorzetten en/of hulp vragen als dat nodig is 
- je kunt met (een paar) anderen samenwerken 
- wij respecteren elkaar en de spullen in de werkplaats…. 
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en je mag werken en leren leuk vinden 
- je bent eerlijk en betrouwbaar, en houd je aan afspraken. Doen wij ook ons best 

voor  
- Je staat er voor open om bij Motorcycle Support te leren van je zelf en van anderen 

http://www.motorcyclesupport.nl/
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Deelnemers zijn bij ons allemaal gelijk als assistent monteurs, met iedereen wordt apart 
besproken wie hij of zij is met welke dromen voor de toekomst. Assistent monteurs kunnen 
een handicap hebben, niet aangeboren hersenletsel, uit een verslaving, reclassering of uit 
een kliniek of verpleeghuis komen, of om andere redenen tussen wal en schip (dreigen 
te)vallen. Iedereen is welkom, wie sleutelen en techniek leuk vindt is bij ons op zijn plek. In 
de veilige en gestructureerde omgeving van de werkplaats kan worden gewerkt aan behoud 
en aanleren van vaardigheden. 
Motorcycle Support gaat met elke assistent monteur in gesprek wat er moet gebeuren om 
hun toekomstdromen waar te maken, wie daar wat voor moet doen en wat realistisch is. 
Motorcycle Support biedt hen een werkplek met begeleiding en een traject op maat, en 
daarmee deelname aan  de maatschappij. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opening motorwerkplaats door Jordi met wethouder Tankir op de zelfgebouwde  
mini-bike-met-zijspan. 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: ZetMaarTeKoop 
Adres: Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl 
 
Werksoort 

Administratie, online verkoop, bijrijder, logistiek, fotografie  

 
Productomschrijving 
Particulieren kunnen spullen aanleveren die door ons te koop worden gezet op internet 
(waaronder Marktplaats). De spullen worden geregistreerd, gefotografeerd en opgeslagen 
in het magazijn. Via diverse websites worden ze te koop aangeboden. Onderhandeling over 
de verkoop vindt plaats en spullen worden verstuurd. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Het betreft diverse functies: 
- logistiek/magazijn: beheren magazijn en verzenden goederen 
- intake en reparatie: intake goederen en eventueel kleine reparaties uitvoeren 
- fotografie en presentatie op internet 
- verkooponderhandeling met klanten 
- bijrijder/chauffeur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Functienamen geven voldoende info.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 6 personen  

mailto:godfried@werkwent.nl


*  klik aan indien van toepassing   
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
    

 
 

 
 

 
 

 

http://www.werkwent.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: clientenplein 
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Gerard Poelsj 
Telefoonnummer:  06 44266303 
E-mailadres: g.poels@ribw-nr.nl 
 
 
Werksoort 

Redactie, websitebeheer, DTP. 

 
Productomschrijving 

Het RIBW Cliëntenplein is een website voor RIBW cliënten. Om de website te vullen met 
nieuws en informatie zoeken we redactieleden en correspondenten. Nee, je hoef geen 
techneut te zijn. Wij zijn op zoek naar enthousiaste mensen met goede ideeën.  

Vind je het leuk om bijvoorbeeld te schrijven, berichten te plaatsen of te fotograferen en of 
filmen, dan is deze redactie een plek voor jou! In een ontspannen en werkzame sfeer 
zorgen we samen voor een leuke en interessante website. Je levert een bijdrage aan de 
kwaliteit en het succes van het RIBW Cliëntenplein. 
  
Leerwerktraject 
Bovendien volg je als redactielid een leerwerktraject, waarin je allerlei nieuwe vaardigheden 
kunt leren. Die kunnen je op weg helpen naar vrijwilligerswerk of andere zinvolle 
bezigheden.  
 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Redacteur, interviewer, fotograaf, DTP-er. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
De redactie is momenteel gehuisvest in de FotoStudio op de Graafseweg 250 in Nijmegen. 
In overleg met de ondersteuner bepaal je hoeveel uur per week je gaat werken en wat jouw 
taken worden. Je werkt op maandagmiddag tussen 13.00 en 16.00 uur en in overleg op 
andere dagen. 

 Eisen 

Affiniteit met websites en digitale communicatie (je hoeft geen techneut te zijn. Inhoudelijk 
is er ook veel te doen) 

 Affiniteit en/of ervaring met het interviewen van mensen en het schrijven van teksten 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

Verder vinden we het belangrijk dat je je aan gemaakte afspraken houdt en in teamverband 
kunt werken. 

Vrijwilligers- en reiskostenvergoeding 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4b, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  8 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.ribw-clientenplein.nl  

 
  

http://www.ribw-clientenplein.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: fotostudio 
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Theo de Waal 
Telefoonnummer:  06 10775018 
E-mailadres: t.d.waal@ribw-nr.nl 
 
 
Werksoort 

Fotograaf, DTP.  

 
Productomschrijving 
Wil je meer leren over fotografie in de breedste zin van het woord, dan ben je bij De 
FotoStudio aan het juiste adres! De FotoStudio is de leerwerk plek binnen de RIBW voor 
Fotografie. Bij de  FotoStudio kun je terecht voor het volgen van diverse fotografiecursussen 
en workshops. Je gaat zelf aan de slag met oefenopdrachten. Verder kijken we naar foto’s 
van andere fotografen als inspiratie en natuurlijk naar wat we zelf hebben gefotografeerd. 
Ook bouw je tijdens de cursus een persoonlijk portfolio op. 

Heb je al meer ervaring met fotografie en heb je de fijne kneepjes van het vak onder de 
knie, dan is er de mogelijkheid om in opdracht te werken. De FotoStudio werkt daarnaast in 
opdracht voor verschillende opdrachtgevers. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
fotograaf, DTP-er. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Wil je meer leren over fotografie in de breedste zin van het woord, dan ben je bij De 
FotoStudio aan het juiste adres. 
De cursus is opgebouwd in blokken. Elk blok bestaat uit ongeveer 10 lessen. Begin van elk 
blok wordt uitgelegd wat je de komende weken kunt  verwachten. Gedurende het blok 
diepen we een thema binnen de fotografie verder uit en zal worden afgesloten met een 
gezamenlijke expositie. 

Tijdens de cursus ga je zelf veel aan de slag met oefenopdrachten. We kijken veel naar 
foto’s van andere fotografen als inspiratie en natuurlijk ook naar wat we zelf hebben 
gefotografeerd. 
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Ook bouw je tijdens de cursus je eigen portfolio op, dat wil zeggen een map en/of website 
waarin je je mooiste foto’s verzameld. 

 Affiniteit met websites en digitale communicatie (je hoeft geen techneut te zijn. Inhoudelijk 
is er ook veel te doen) 

 Affiniteit en/of ervaring met het interviewen van mensen en het schrijven van teksten 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 

Verder vinden we het belangrijk dat je je aan gemaakte afspraken houdt en in teamverband 
kunt werken. 

 
 
  
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
fotografie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  8 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.ribw-fotostudio.nl  

 
  

http://www.ribw-fotostudio.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: Halloklanten 
Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl  
 

 

Werksoort 

Werken met de PC, social media 

 
Productomschrijving 
HalloKlanten richt zich op het ondersteunen van kleine bedrijven/ZZP-ers wat betreft Social 
Media/Social Selling. Het betreft klanten die zelf geen tijd of kennis hebben om zelf hun 
website en social media bij te houden. 

Halloklanten onderhoudt voor klanten: Facebook, twitter, website, Linkedin,…. 

Ook kan Halloklanten online advertentiecampagnes verzorgen. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerk(st)er Social Media 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Taken: 

- bijhouden van twitter, Facebook, Website, Instagram, LinkedIn,… voor klanten 

- het verzamelen van de juiste berichten voor klanten door gebruik te maken van onze 
zoekmachines die dat automatisch doen 

- overleggen over de berichten die geplaatst moeten  worden. 

Iedere klant die start zal eerst een interne opleiding krijgen. Deze wordt afgesloten met 
een certificaat. 

mailto:godfried@werkwent.nl
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
ICT, ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 4 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
     

 
 

http://www.werkwent.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

 
Productomschrijving 
DROOMvilla LUX is onderdeel van Stichting Driestroom. Met filmzalen, vergaderzalen, een 
culinair restaurant met terras en stadstuin zijn wij gevestigd in het centrum van Nijmegen. 
Bij DROOMvilla LUX werken mensen met én zonder afstand tot de arbeidsmarkt in een 
innovatief horecabedrijf. Hierdoor dragen wij bij aan de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo).  
 
Haal het beste uit jezelf! Dit geldt voor zowel de gasten als de medewerkers van 
DROOMvilla LUX. 
 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
 Medewerker bediening 

 Receptionist & kaartverkoper 

 Salesmedewerker 

 Communicatiemedewerker 

 Administratief medewerker  

 Assistent keuken 

 Medewerker projectie 

 Medewerker facilitair & onderhoud 

 Medewerker zaalverhuur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
 Medewerker bediening; Ontvangen van gasten, Opnemen en klaarmaken van bestelling. 

 Receptionist & kaartverkoper; Aanspreekpunt bezoekers en verkopen van filmkaarten. 

 Salesmedewerker; Afhandelen van telefoon- en mailverkeer, reserveringen inboeken. 

 Communicatiemedewerker; Bijhouden website & social media, zorgdragen voor interne 
& externe communicatie. 

Driestroom 
DROOMvilla LUX 
Oranjesingel 42, 6511 NW Nijmegen 
0243223606 
info@droomvillalux.nl 
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 Assistent administratief medewerker; Ondersteuning van de afdeling door bijhouden & 
afhandelen van de administratie. 

 Assistent keuken; Helpen met voorbereiden van gerechten en mise en place. 

 Medewerker projectie; Verantwoordelijk voor het draaien van de films en filmzalen.  

 Medewerker facilitair & onderhoud; Zorgdragen voor onderhoud van het pand en alle 
technische werkzaamheden. 

 Medewerker zaalverhuur; Zorgen voor juiste zaalopstelling en verzorgen koffie, thee 
e.d. voor de zalen. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
 Medewerker bediening wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 Sales-, communicatiemedewerker en receptionist worden begeleid door Sales & 
Accountmanager. 

 Administratief medewerker wordt begeleid door Administrateur. 

 Assistent keuken wordt begeleid door Chef-kok of Sous-chef. 

 Medewerker projectie en facilitair & onderhoud wordt begeleid door Directie. 

 Medewerker zaalverhuur wordt begeleid door Leermeester Horeca. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
DROOMvilla LUX telt 30-50 medewerkers 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Er zijn diverse onderzoeksmogelijkheden. Neem voor meer informatie contact op via 
info@droomvillalux.nl  

 
Websiteadres:  
www.droomvillalux.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
DROOMvilla LUX bevindt zich in het centrum, dicht bij Centraal Station. 
Rolstoeltoegankelijk?  
Alleen het restaurant is rolstoeltoegankelijk. 
Lift aanwezig?  
Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Nee. 
 

mailto:info@droomvillalux.nl
http://www.droomvillalux.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer  
E-mailadres   
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in het facilitairbedrijf van een 
verzorgingshuis werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en 
wensen die een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 

Driestroom 
Alde Steeg 
Bongerdstraat 84, 6641 BG 
Beuningen  
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Aldesteeg/0622865430 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de appartementen brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 
 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
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In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 
Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 

 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 

 
 

  



363 
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
  
Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

Werksoort assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 

Productomschrijving 
Er wordt  assistent -medewerkers de kans geboden om in een verzorgingshuis 
werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die een 
medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een Driestroom begeleider 
zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Medewerker afdeling 
Medewerker was 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Lichte administratieve werkzaamheden/ magazijn 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van zorgmedewerkers zoals ontbijtjes klaarmaken 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Medewerker bewonersvervoer.  
Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar restaurant de Hof voor het eten of voor 
activiteiten.  
 

Driestroom 
Kasteelhof- de Hof 
Kasteelhof 50, 
Druten 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl 
Kasteelhof/ 0652374672 
kasteelhofdruten@driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
mailto:kasteelhofdruten@driestroom.nl
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Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloer in het restaurant. 
Schoonmaaktaken in de keuken van het trappenhuis, de winkel en het souterrain 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
Medewerker afwas 
Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker afdeling en Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
In overleg op de afdeling andere schoonmaakwerkzaamheden.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken met bewoners.  
Medewerker was 
De was die binnenkomt van de wasserij sorteren en naar de woningen en appartementen 
brengen 
Keukenassistent: 
Eten opscheppen en/of mee uitserveren 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden 
Licht administratief: 
Beheren en bestellen van schoonmaakartikelen. 
Uitpakken van binnen gekomen goederen 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv. bewoners helpen met Bingo 
Ondersteunen zorgmedewerkers 
Op de appartementen ontbijt klaarmaken en opruimen 
Vuilnisbakjes legen 
Gordijnen openen, Bedden opmaken 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verzorgingshuis, normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
 



365 
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
nvt 

 

Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja echter is het nauwelijks mogelijk om werkzaamheden uit te voeren 
als persoon rolstoel afhankelijk is 
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Gastvrij 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
 In teamverband kunnen werken 
 Accuraat (Accuraat wil zeggen dat je streeft naar nauwkeurigheid. Je probeert 

fouten te voorkomen en zorgt dat taken geordend en zorgvuldig worden uitgevoerd) 
 Flexibel 
 Stressbestendig 

 

  



366 
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering 

Werksoort Administratie  

 

Productomschrijving 
Werkpost ’t Hart is een samenwerking tussen RIBW, Pluryn en Driestroom 
en is laagdrempelig. 
Er wordt assistent -medewerkers de kans geboden om in om het Multifunctionele gebouw 
’t Hart werkzaamheden te doen die passen bij de kwaliteiten, mogelijkheden en wensen die 
een medewerker heeft. 
Medewerkers kunnen rekenen op passende ondersteuning van een begeleider zodat zij zich 
zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen en zo mogelijk kunnen doorstromen.  
De werkzaamheden zullen door de begeleider afgestemd worden op de kwaliteiten, en 
mogelijkheden die de medewerker heeft. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afwas 
Keukenassistent 
Tuinwerkzaamheden 
Medewerker dagopvang 
Medewerker kinderopvang 
Assisteren bij activiteiten 
Ondersteunen van taken op de basisschool 

 

Omschrijving werkzaamheden per functie  

Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van tafels/ stoelen en vloeren. 
Schoonmaaktaken in de keuken, vergaderruimtes, kantoor etc 
Het schoonmaken bestaat uit soppen, stofzuigen en dweilen 
 
Medewerker afwas 

Driestroom 
MFA ’t Hart 
Den Elt 17  
6644 EA Ewijk 
Irma Willems/ 0652374602 
irmawillems@Driestroom.nl  

mailto:irmawillems@Driestroom.nl
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Afwas sorteren, in de machine zetten, afdrogen en opruimen 
Medewerker dagopvang:  
Het helpen met koffie thee uitdelen.  
Opruimen en inruimen afwasmachine.  
Tafels dekken en tafels schoonmaken.  
Schoonmaak taak.  
Bij activiteiten helpen en een praatje maken  
Medewerker was 
De was van het kinderdagverblijf wassen en opvouwen 
Keukenassistent: 
Soep maken of iets anders koken bakken. 
Tuinwerkzaamheden: Alle voorkomende werkzaamheden, speelplaats schoonmaken, 
parkeerplaats schoonhouden 
Assisteren bij activiteiten 
Bijv krant lezen, koffie inschenken etc 
Ondersteunen taken op school 
Oud papier ophalen, papier versnipperen, sorteer taken, knipwerk, kopieerwerk 

 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Tijd, rust en een breed aanbod 
Het leren/trainen van praktische vaardigheden  
Het leren respectvol omgaan met iedereen in het MFA normen, waarden. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 
Melba 
Visualiseren van werkroosters 

 

Groepsgrootte (maximaal) 
10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

Melba, arbeidscapaciteitentest 

 

Websiteadres:  
Nvt 

Randvoorwaarden 
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Bereikbaarheid OV? Ja  
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Er wordt gebruik gemaakt van visualisatie en 
werkschema’s  
 
Andere bijzonderheden?NVT 

 

Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
In het bezit zijn van sociale vaardigheden. 
In bepaalde mate zelfstandig kunnen werken. 

Onderstaande kwaliteiten zijn wenselijk 
 Verzorgd uiterlijk 
 Verantwoordelijkheidsgevoel 
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Naam organisatie  
Bakkerscafé Brood op de plank 
Naam product AD   
Adres  
Castellastraat 29    
Contactpersoon AD 
Eva Walraven 
Marlot Hanselman 
Telefoonnummer AD 
024-8488560 
E-mailadres  
e.walraven@bakkerscafe.nl 

trajecten@bakkerscafe.nl  

 

Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Bakkerscafé Brood op de plank is een biologische bakkerij met lunchroom. In de bakkerij 
wordt brood en banket op ambachtelijke wijze gemaakt. De bakkerijproducten worden 
verkocht in de winkel en op de fiets/rolstoel bezorgd bij (horeca)bedrijven in de binnenstad 
van Nijmegen. In de lunchroom worden ontbijt, lunch en high-tea bereid en geserveerd aan 
gasten. In de horeca-keuken worden lunchgerechten (soepen, jammen, sauzen, salades,..) 
bereid.  
Bakkerscafé Brood op de plank is 7 dagen per week geopend en heeft een zeer divers team. 
Onder begeleiding van een vast kernteam van bakker- en horeca coaches kunnen mensen 
met verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperkingen een ontwikkeltraject volgen. 
Lopende dit traject worden sociale- vak- en arbeidsvaardigheden verder ontwikkelt en 
getraind. 
 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Assistent bakkerij 
Assistent horeca 
Assistent winkel 
Koerier 

mailto:e.walraven@bakkerscafe.nl
mailto:trajecten@bakkerscafe.nl
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Assistent administratie 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent bakkerij 
- Meewerken met brood productie (denk aan afwegen ingrediënten, modelleren en 
decoreren brood, vullen van rijskasten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden)) 
- Meewerken met banket productie (denk aan afwegen ingrediënten, voorbereiden beslag, 
vullen bakvormen, inpakken producten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden) 
 
Assistent horeca 
- Serveren van producten aan gasten in de lunchroom (variërend in bijvoorbeeld tafels 
voorbereiden, gasten ontvangen, bestelling opnemen, bestelling wegbrengen, tafels 
afruimen) 
- Bereiden van ontbijt- lunch- of high-tea gerechten (variërend in bijvoorbeeld taart snijden, 
broodjes beleggen, salades maken) 
- Bereiden van warme en koude dranken (variërend in bijvoorbeeld koffie’ s maken, jus 
persen, smoothies maken) 
- Bereiden van mis en place producten voor de lunchroom (denk aan snijden van kazen en 
vleeswaren, bereiden van soepen, jams, chutneys en sauzen) 
- Schoonmaakwerkzaamheden (denk aan opruimen en schoonmaken werkbanken, wassen 
bedrijfskleding, afwassen, schoonmaken bedrijfsruimtes) 
 
Assistent winkel 
- Invoeren bestellingen van gasten in de kassa 
- Afrekenen van bestellingen met gasten 
- Klaarmaken bakkerijbestellingen van gasten (denk aan snijden van brood, inpakken van 
banket) 
- Klaarzetten en tentoonstellen van bakkerijproducten op de toonbank en in de 
winkelschappen 
- Schoonmaakwerkzaamheden 
 
Koerier 
- Helpen met inpakken van bakkerijproducten voor klanten 
- Per fiets of rolstoel (mits ruimte voor vervoer producten) bezorgen van bakkerijproducten 
aan klanten in de binnenstad van Nijmegen (max 3 km enkel rit) 
- Klantcontact bij aflevering producten 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Aanleren/trainen van diverse vakvaardigheden op bovengenoemde functies. Trainen in 
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sociale – en arbeidsvaardigheden. Leveren maatwerk in trajecten en bieden hierin meer of 
minder vaste taakstructuren en instructies. Training en feedback gericht op verstevigen 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samenwerking, ontwikkeling en kwaliteit staan centraal 
in het handelen en begeleiding. 
Elke kandidaat heeft een persoonlijke coach die persoonlijke coaching gesprekken voert 
met kandidaat en aanspreekpunt is. 
Bij aanvang traject worden met kandidaat leerdoelen vastgesteld die periodiek met 
kandidaat worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Op diverse afdelingen van bedrijf wisselende groepsgrootte variërend van 3 tot 10. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Zie bijzonderheden onderaan.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Geen aanbod van standaard tests. Observatie op vooraf gestelde onderzoeksvragen wel 
mogelijk (denk aan: in hoeverre kan iemand specifieke taken uitvoeren, welke 
ondersteuning heeft iemand nodig, in hoeverre is iemand in staat door te stromen naar 
regulier werk of opleiding?) 

 
Websiteadres:  
www.bakkerscafe.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  zie website 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, 2 minuten lopen vanaf CS Nijmegen 
Rolstoeltoegankelijk? 
Ja 
Lift aanwezig? 
Nee (begane grond) 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Ja (kassa te bedienen vanuit rolstoel, diverse werkzaamheden zittend uit te voeren, 
werkprocessen in gedeeltes aan te bieden zodat delen van taken uitgevoerd kunnen 
worden) 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Vooraf graag overleg over actuele bezetting op diverse werkplekken en dagen (niet altijd op 
elke dag overal plek). 

http://www.bakkerscafe.nl/
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Voorwaarde voor het kunnen leveren van goede begeleiding en plaatsen van kandidaat op 
de juiste plek: 
Voor definitieve plaatsing is wederzijdse inhoudelijke informatie  essentieel. Dit wordt 
verkregen door oriënterend- en intakegesprek waarbij aanbod Bakkerscafé en trajectvraag 
en mogelijkheden van kandidaat worden uitgewisseld. ‘Koude’ plaatsing (zonder 
inhoudelijke informatie) kan teleurstelling en onnodige negatieve ervaringen voor 
kandidaten veroorzaken.   
Genoemde werkzaamheden zijn optioneel. Per kandidaat wordt een traject op maat 
aangeboden, aansluitend bij de mogelijkheden en doelstellingen van de persoon. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Schoonmaak en onderhoud stadsbussen 
‘Gastheer’ en informatieverstrekker lijnen stadsbussen 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent-medewerker Cleanteam 
Service steward  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Service steward: verlenen van service op de stadslijnen, helpen van mensen met rolstoel 
rollator buggy’s, informatieverstrekking omtrent buslijnen, vertrektijden ,controle van 
bushokjes e.d. 
Assistent-medewerker Cleanteam: poetsen, schoonmaken van stadsbussen, ramen 
herstellen van lichte poets-schade, folders klaarleggen, posters plaatsen, e.d. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Aansturen/coachen van groeps- en individuele processen binnen een regulier bedrijf 
Aanleren van goede werkhouding/skils, communicatie, samenwerken, prestatie leveren, 
onder tijdsdruk werken, etc. 
Aanleren van diverse schoonmaakvaardigheden 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek, beperkingen 

Pluryn 
BAAS Cleanteam 
Industrieweg 109, Nijmegen 
Marleen Remy en Theo Janssen 
06 - 10567981 
mremy@pluryn.nl 
tjanssen@pluryn.nl 

mailto:mremy@pluryn.nl
mailto:tjanssen@pluryn.nl


* klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
12 tot 14 personen 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, bedrijfspand wel, zie bijzonderheden 
Lift aanwezig? Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Nee 
Andere bijzonderheden? Enige fysieke belasting wordt gevraagd  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Werkzaamheden voor assistent-medewerkers met een rolstoel is met de huidige 
werkzaamheden niet mogelijk 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pluryn.nl/


* klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 
 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

  

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie  
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

 

 

Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 
Werksoort Groen, Grijs en Buiten  
Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 
Werksoort Toezicht en Beheer 

 
Productomschrijving 
Van voeren verzorgen van vee tot maken reparen van bestrating tot plaatsen afrasteringen, 
onderhoud machines en gebouwen, lassen van veeafscheidingen etc.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Veeverzorger/moterzeis medewerker/moterzaagmedewerker/basisonderhoudmedewerker 
rijdend materieel/basismedewerker lasser/ basis stratenmaker 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
Het is passend en wordt passend gemaakt dus kan op elke trede zich bevinden 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Realiseren van arbeidsprocessen gericht op interessen en mogelijkheden van deelnemers 
waarbij met name eigen  motivatie maximaal geprikkeld wordt. Gespecialiseerd in 
begeleiden van mensen met  (ex)alcohol en (ex) drugs problematiek. Sturing geven bij 
psychiatrische probematiek hebben we ervaring mee. 

TVN Zorgt ism  
Streek-zorgboerderij Duurendseind 
Sint Annastraat 198C 
6525GX Nijmegen  
Theo van Schaijk 
0486761020/0652271071 
www.tvnzorgt.nl 
info@duurendseind.nl 

http://www.tvnzorgt.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

Groepsgrootte (maximaal) 
Afhankelijk van te verwachten opkomst 10 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Bijvoorbeeld : plaatsen afrastering voor schapen of ervaren met werken met moterzaag 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Zo nodig 

 
Websiteadres:  
www.tvnzorgt.nl 
www.duurendseind.nl  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV trein/fiets: ja 
Rolstoeltoegankelijk? nee 
Lift aanwezig? nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Kandidaten moeten enige mate van zelfstandig werken in zich hebben 

 
  

http://www.tvnzorgt.nl/
http://www.duurendseind.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Toezicht en Beheer 

 

Productomschrijving 
Kaaijwatch en Kaaijtoezich 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Diverse assistent Kaaijwatchen en toezichthouders tijdens Kaaij 2016 met opleiding tot! 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent Kaaijwatch; kennis van de Waal en zijn eigenaardigheden, zwemdiploma(‘s), 
assisterende reddingsactiviteiten, assisteren bij toezicht houden op publiek aan het 
Waalstrand. 
Assistent Kaaijtoezicht; assisteren bij toezichthouders gedurende de periode dat de Kaaij 
gesloten is. Assisteren bij het rondes lopen, koffie/thee verzorgen voor toezichthouders, en 
verdere aangepaste werkzaamheden. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Toezicht houden, reddend zwemmen en begeleiding van assistenten 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
2 totaal 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, voorbereidende periode gaat er aan vooraf 

 
 

TVN Zorgt i.s.m. St de Kaaij  
Project Leersaam 
Lindenberghaven 1c, Nijmegen 
Trui Lange 
0636341230 
leersaamnijmegen@gmail.com 



*  klik aan indien van toepassing   
 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

 
Websiteadres:  
www.dekaaij.nl  
www.tvnzorgt.nl 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? ja 
 
Rolstoeltoegankelijk?  Nee 
Lift aanwezig?   Nee 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag vooraf goed overleg aangaande mogelijke kandidaten om teleurstelling te 
voorkomen. 
 

http://www.dekaaij.nl/
http://www.tvnzorgt.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Als productiemedewerker leer je om deel te nemen aan het productieproces. De 
werkzaamheden voer je in eerste instantie uit onder begeleiding. Hierdoor kunt je de 
werkzaamheden in de toekomst zelfstandig uitvoeren.  
De werkzaamheden zijn eenvoudig, maar er is een gevarieerd aanbod van werkzaamheden. 
Er heerst een prettige werksfeer bij de werkplaats. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als productiemedewerker. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Enkele voorbeelden: 

- Verpakken van artikelen 
- Vullen van artikelen 
- Op maat maken van artikelen 
- Bundelen van artikelen 
- Stickeren 
- In elkaar schroeven van artikelen 
- Klaarzetten van materialen 
- Tellen van artikelen 
- Vouwen van dozen 
- Controleren hoeveelheden 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Assemblage 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Medewerkers zijn gespecialiseerd in sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
27 Personen kunnen deelnemen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Eens per kwartaal evalueert men met een werkmeester en een persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

 
 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, de loopafstand naar de bushalte is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig is dit mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 

 

 
Productomschrijving 
Als magazijnmedewerker krijg je zicht op het magazijnproces en wordt je opgeleid en 
begeleid tot allround magazijnmedewerker of heftruckchauffeur. De werkzaamheden 
bestaan onder andere uit het ontvangen van goederen, het verzamelen van orders en het 
inladen van vrachtwagens. Binnen de werkplaats heerst een prettige werksfeer. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Je gaat aan de slag als Assistent Medewerker Magazijn of Heftruckchauffeur. 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Controle in en uitgaande goederen 

 Producten transporteren van en naar de afdelingen 

 Laden en lossen van vrachtwagens met de heftruck 

Werk en Activiteiten IrisZorg 
Magazijnwerk 
Tarweweg 16 Nijmegen 
Ida Jansen-Torenbeek 
088-6062001 
i.jansen-torenbeek@iriszorg.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Sociaal pedagogisch werk en verslavingsproblematiek. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 Personen. 
De werkplaats is geopend van maandag tot en met donderdag van 08.00 uur tot 16.30 uur 
en op vrijdag van 08.00 uur tot 12.00 uur. We maken samen afspraken over jouw 
werktijden. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
nderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Standaard evaluatie eens per kwartaal met werkmeester en persoonlijk begeleider. 

 
Websiteadres:  
www.iriszorg.nl/werk  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

http://www.iriszorg.nl/werk


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, de loopafstand is ongeveer 300 meter. 
Rolstoeltoegankelijk? Ja. 
Lift aanwezig? Niet nodig. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Indien nodig mogelijk. 
Andere bijzonderheden? 
Voor en onder werktijd is middelengebruik niet toegestaan. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De Werkplaats biedt een paar keer per jaar, cliënten die hier baat bij hebben, de 
mogelijkheid aan om het officiële certificaat voor het gebruik van de heftruck te behalen. 
 

  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

 

Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort  

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Wij bieden de assistent-medewerkers arbeidsmatige dagbesteding waarbij zij status kunnen 
ontlenen aan hun  taak (of werkzaamheden), nieuwe vaardigheden kunnen leren en meer in 
contact staan met de maatschappij 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Gastvrouw buurtkamer 
Assistent activiteiten begeleiding 
Medewerker voedingsassistent 
Medewerker intern transport 
Assistent manicure 
Assistent magazijn 
Assistent intern cliëntenvervoer 
Assistent medewerker wasserij 
Assistent huishoudelijke dienst 
Assistent restaurant medewerker 
Assistent keukenmedewerker 
Assistent kapsalon medewerker 
Assistent roomservice medewerker 

 

Pluryn 
BAAS Dekkerswald 
Nijmeegsebaan 29, Nijmegen 
Femke Welles 
06 - 30446143 
fwelles@pluryn.nl 



* klik aan indien van toepassing   
 

Omschrijving werkzaamheden per functie  
Gastvrouw buurtkamer: 
Je helpt bij het klaarmaken van het ontbijt en de lunch en zet koffie en thee. Sommige ouderen 

begeleid je bij het eten. Je verzorgt diverse huishoudelijke taken waaronder de vaatwasser 
uitruimen, de keuken en huiskamer schoon houden. Je kan eventueel een wandeling met 
een bewoner.  

 
Assistent activiteiten begeleiding: 
  Als assistent activiteiten begeleider help je mee met activiteiten voor ouderen, zoals: 

spelletjes spelen, bewegen op muziek en liedjes zingen. Je verzorgt koffie en thee en brengt 
mensen naar de activiteiten.    

 
Medewerker voedingsassistent: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de voedingsassistent door tafels te 

dekken, maaltijden te verzorgen, menu’s op te nemen en bewoners te halen/brengen naar 
het restaurant. Ook valt afwassen en tafels afruimen onder jou taken.  

 
Medewerker intern transport: 
 Je helpt met o.a. het rondbrengen van materiaal, boodschappen voedselkarren en wasgoed. Er 

is een vaste dagindeling voor de werkzaamheden. Je werkt samen met een vaste 
medewerker van wie je de bijrijder bent. Met begeleiding vanuit Pluryn start je de dag op 
en sluit je de dag af. 

 
Assistent manicure: 
Ondersteunende werkzaamheden tijdens de manicure. Denk hierbij aan: insmeren van handen, 

nagels vijlen, nagellak aanbrengen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent magazijn: 
Je helpt met het bij elkaar zoeken van orders door spullen bij elkaar te pakken en in een 

container te zetten, ook streep je producten die je hebt gepakt af van de orderlijst.  Je  
ondersteunt bij het afladen van containers.  Je werkt altijd samen met een vaste 
medewerker en hij zal jou hierin begeleiden.  

 
Assistent intern cliëntenvervoer: 
Je ondersteunt vrijwilligers in het ophalen en wegbrengen van bewoners. Je brengt bewoners 

naar verschillende afdelingen zoals de fysiotherapie. Na deze therapie haal je de bewoners 
weer op en breng je ze eventueel weer naar hun suite. Tijdens het werken maak je gebruik 
van een lijst, hierop staan de bewoners die weggebracht of opgehaald moeten worden.  

 
Assistent medewerker wasserij: 
Je werkzaamheden bestaan uit het strijken van  
blouses, het sorteren van dienstkleding en het vullen  
van wasmachines en drogers. Je leest de maat-  
etiketten van de dienstkleding en verdeelt die  
over de verschillende garderobes.   
 
Assistent huishoudelijke dienst: 



* klik aan indien van toepassing   
 

De werkzaamheden bestaan uit het ondersteunen  
bij stofzuigen, dweilen, ramen wassen en het  
bijhouden van het trappenhuis. Je maakt  toiletten 
schoon en leegt de prullenbakken. Ook poets je 
tafels, de douche en de keuken. Je werkt hierbij  
altijd samen met een collega. 
  
Assistent restaurant medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de keuken en het  
restaurant zoals tafels dekken, het in- en uitruimen  
van de vaat en het opnemen van bestellingen.   
  
Assistent keukenmedewerker: 
Je ondersteunt bij de dagelijkse werkzaamheden van de kok door groenten te snijden, spullen 

klaar te zetten en eten te bereiden. Ook valt afwassen en de keuken schoonmaken onder 
jouw verantwoordelijkheid.  

 
Assistent kapsalon medewerker: 
Ondersteunende werkzaamheden in de kapsalon. Denk hierbij aan: haren wassen, uitspoelen, 

vegen, klaar zetten en/of schoonmaken van spullen en bewoners wegbrengen of ophalen.  
 
Assistent roomservice medewerker: 
Je verzorgt en brengt de lunch naar de cliënten. 
Je leegt prullenbakken en doet de afwas voor 
cliënten die dit niet zelf kunnen. Ook verricht je 
lichte schoonmaakwerkzaamheden.  

 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
15/20 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 



* klik aan indien van toepassing   
 

Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Indien van toepassing 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Assistent-medewerkers mogen ‘voorbehouden handelingen’ verrichten zoals het 
verstrekken van medicatie.  
Bedrijfskleding;  op enkele locaties op Dekkerswald is het verplicht bedrijfskleding te dragen  

 
 

  

http://www.pluryn.nl/


* klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie  
Naam product AD  
Adres      
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Pluryn-Wijkwerk-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt kunnen leren en werkervaring kunnen opdoen. Mee 
kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve samenleving en maatschappelijk ondernemen. 
Wij bieden arbeidsparticipatie voor diverse doelgroepen met een specifieke 
ondersteuningsvraag. Werken is een perfecte manier om mee te doen in de samenleving. 
Vandaar dat de partners veel werk maken van het zoeken naar en creëren van werkplekken 
voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
 
Samen met de ondernemers van de Honig, worden werkzaamheden verricht op het 
Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij 
hebben, maar ook dienstverlening/werkzaamheden voor individuele ondernemingen. De 
dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van activiteiten van de afzonderlijke 
ondernemers enerzijds en daarnaast op onderhoud, gastheerfunctie en toezicht op het 
complex.  De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit 
mensen met een WWB of Wajonguitkering, dan wel assistent-medewerkers met een  
dagbestedingsindicatie. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers m.b.t. logistieke 
werkzaamheden, klussen, etc. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Houtbewerking/meubelmaker, magazijnwerk, terreinonderhoud, assistent kok, 
barwerkzaamheden (horeca), onderhoud beachvolleybalveld, assistent sportcoach, 
schoonmaak 

Pluryn / Driestroom/ st. Wijkwerk 
BAAS Honig 
Waalbanddijk 16, Nijmegen 
Sander Fleurkens 
06 - 23953098 
sfleurkens@pluryn.nl 



*  klik aan indien van toepassing   
 

De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G,  4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coaching/ondersteuning/begeleiding naar (on)betaald werk 
Aanleren werkskils, etc. 
Gespecialiseerd in complexe gedragsproblematiek en beperkingen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte kan divers 
zijn . Op afstand begeleidt, in een groep, etc.. Dit is helemaal afhankelijk van het soort 
bedrijf en type werkzaamheden. Naar schatting maximaal 20 assistent-medewerkers op dit 
moment 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
Lift aanwezig? ja (goederenlift, geen persoonslift) = industrieel pand 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 
Andere bijzonderheden? 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Toezicht en Beheer 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Allerlei denkbare bedrijven/werkzaamheden. Trajecten worden op maat van de kandidaat 
gezocht en ondersteund. Van assistent-winkelbediende, assistent-horecamedewerker, 
assistent-logistiek medewerker, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Zie boven 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Ongeschoold werk ter ondersteuning van medewerkers van verschillende bedrijven. Er 
wordt individueel gekeken wat nodig is bij een bedrijf en wat iemand zijn competenties zijn 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken, Persoon 
centraal werken (PCP) 

 

Pluryn 
BAAS Individueel 
divers 
Sjoerd Ouwens 
06-30360211 
souwens@pluryn.nl 
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Groepsgrootte (maximaal) 
Zijn individuele trajecten, nu ruim 100, nog volop groei mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja, wordt op maat gezocht 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Afhankelijk van bedrijf 
Rolstoeltoegankelijk? Afhankelijk van bedrijf 
Lift aanwezig? Afhankelijk van bedrijf  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van bedrijf  
Andere bijzonderheden? 

 

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 

 
Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
 
Werksoort 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Werkzaamheden zijn zeer divers van aard binnen het Radboud UMC zoals werken op de 
beddencentrale, assistent-voedingsassistent, assistent-medewerker magazijn, assistent-
medewerker postkamer, etc. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Ondersteunende taken kunnen op dit moment gedaan worden o.a. bij: restaurant, op 
verpleegafdelingen, bij het magazijn/ logistiek, de beddencentrale, de postkamer, de 
afvalhof, op administratief gebied en bij een laboratorium. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Wij kijken hier altijd wat de wens van de kandidaat is en wat de 
taken/verantwoordelijkheden zijn die een specifieke afdeling heeft om te doen, het gaat 
dan op arbeidsmatige werkzaamheden ter ondersteuning van een afdeling/medewerkers. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Coachen op de werkplek, netwerken, jobcarving, competentiegericht werken 

 

Pluryn 
BAAS Radboud UMC 
Geert Grooteplein-Zuid 22, Nijmegen 
Cynthia Kokke & Kris de Gooyert 
06-30446234 of 06-53328709 
cgerrits@pluryn.nl 
klindner@pluryn.nl  

mailto:cgerrits@pluryn.nl
mailto:klindner@pluryn.nl
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Groepsgrootte (maximaal) 
Assistent-medewerkers werken individueel op afdelingen/in teams. Maximaal 20 
kandidaten verspreid over het ziekenhuis, groei in toekomst mogelijk 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
N.v.t. 

 
Websiteadres:  
www.pluryn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Nog nader aan te leveren 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja, erg goed bereikbaar met de bus 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Afhankelijk van de afdeling, meestal 
aangepaste WC, bereikbaarheid voor rolstoelen, soms hangende kasten. 
Andere bijzonderheden?  

 

http://www.pluryn.nl/


*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

BikeWerk 
Leerwerkbedrijf fietstechniek  
Regulierstraat 29 
6511 DN Nijmegen     
Contactpersoon: Bart Jansen   
024-3231605  
info@bikewerk.nl 
 
Werksoort: 

 Techniek, Reparatie en Montage 

 Schoonmaak 

 Verkopen 

 Administratie  

 Logistiek 

 
Productomschrijving: 
Bikewerk is niet alleen een hippe fietswinkel en reparatiewerkplaats in het centrum van 
Nijmegen. Het is ook een maatschappelijke onderneming van Pluryn. Als (jong)volwassene 
met een afstand tot de arbeidsmarkt kun je er werkervaring opdoen. Je volgt dan een 
opleiding met als doel uit te stromen naar een betaalde baan elders.  
 
Natuurlijk draait alles bij Bikewerk om fietsen. Maar dat betekent niet je er alleen als 
fietstechnicus kunt werken. Je kunt ook aan de slag als medewerker administratie, 
chauffeur/ bijrijder of schoonmaker. 
 
Bikewerk is een leer- werkbedrijf. Je kunt bij Bikewerk officiële mbo-diploma’s halen, zoals 
een niveau 2-opleiding tot fietstechnicus. Maar ook een algemene AKA-opleiding op niveau 
1. Je leert in combinatie met een stage in ons bedrijf.  
 
Bikewerk is er voor alle mensen die moeilijk werk kunnen vinden, volwassenen met en 
zonder beperking. Ook mensen die via het UWV een IRO-traject volgen, kunnen bij 
Bikewerk terecht. De fietswinkel werkt samen met andere bedrijven zodat je daarna 
makkelijker  een andere baan vindt. Naast de locatie aan de Regulierstraat 29 in Nijmegen 
hebben we ook vestigingen in Groesbeek en bij NXP Nijmegen. 

mailto:info@bikewerk.nl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://www.pluryn.nl/Over-Pluryn/Maatschappelijke-ondernemingen/Bikewerk.aspx&ei=KJ51VcPnG5T77AbC5oHgBw&bvm=bv.95039771,d.bGg&psig=AFQjCNF5jfq-D4roJmIhJsrf-fWKGpD-ZQ&ust=1433857925361042
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Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Fietstechnicus 

 Verkoopmedewerker 

 Chauffeur/bijrijder 

 schoonmaker 

 administratief medewerker 
 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
Winkelmedewerker verkoop en service:  

 Verkoop fietsen en fietsonderdelen 
 Invoeren en uitleveren reparaties 
 Interesse in en enige kennis van (fiets)techniek en fietsverkoop 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen 
 In staat om 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Representatief en klantvriendelijk 

 
Aankomend fietsenmaker: 

 Grote interesse in fietstechniek; 
 Afleveringsklaar maken van fietsen 
 Opknappen 2e handsfietsen 
 Opbouwen nieuwe fietsen 
 Voldoende motivatie en bereidheid om opleiding te volgen tot fietstechnicus; 
 In staat zijn 32 uur te werken (incl. opleiding), ook op zaterdag 
 Goede beheersing van de Nederlandse taal 
 Enige stressbestendigheid 

Administratieve ondersteuning:  

 In en uitgaande post verzorgen; 
 Telefoon opnemen; 
 Kassa- en voorraadadministratie; 
 Archivering; 
 Goede beheersing Nederlandse taal; 
 Bereidheid tot volgen opleiding 
 Representatief en klantvriendelij 

Schoonmaak:  

 Schoonmaak van winkel en werkplaats 
 Minimaal 8 uur per week, ook op zaterdag 



*  klik aan indien van toepassing   
 

 Bereidheid tot volgen opleiding 

Chauffeur/bijrijder: 

 Ophalen reparatie/onderhoudsfietsen bij klanten 
 Afleveren van nieuwe fietsen 
 Afleveren onderdelen werkplaats Groesbeek/NXP 
 Afvoeren oud ijzer 
 Afvoeren oud papier 
 Representatief en klantvriendelijk 
 Bereidheid tot volgen opleiding. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 

 Fietstechniek 

 Zorg 

 Commercie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 

 Werkplaats bloemerstraat maximaal 10 

 Winkel regulierstraat maximaal 5 

 Werkplaats NXP maximaal 2 

 Werkplaats groesbeek maximaal 7 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  

 Proefperiode van 6 weken 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 

 Melba 

 
Websiteadres:  
www.bikewerk.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

 
 

http://www.bikewerk.nl/
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Randvoorwaarden 
 Bereikbaarheid OV: ja 

 Rolstoeltoegankelijk: ja 

 Lift aanwezig: nee 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
NVT 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Catering 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker uitgifte; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, 
koffie zetten, kopjes en schotels klaarzetten, soepen inschenken, sappen maken, 
aanvullen van koeling etc.  

3. Medewerker spoelkeuken; medewerker die zich bezighoudt met het afwassen van 
de vaat en het terugzetten van de schone spullen op de juiste plaats. 

4. Medewerker keuken; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van de 
lunch, het maken van de soep, het voorbereiden voor de avondkeuken, het maken 
van bestellingen tijdens de lunch of in de avond het uitserveren van de 
avondmaaltijd, het schoonmaken van de keuken.  

5. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel, etaleren, het afrekenen met gasten en het opnemen van de telefoon.  

6. Medewerker wasproductie; medewerker die zich bezighoudt wassen van de kleding 
en schoonmaakdoeken, het strijken en het opvouwen van de schone was.  

7. Medewerker catering; medewerker die zich bezighoudt met het voorbereiden van 
broodjes-/hapjes- of buffetcatering, de voorbereiding en koken van het avondeten 
bij BliXem, magazijn opruimen, schoonmaakwerkzaamheden (keuken en afwas).  

8. Medewerker externe catering; medewerker die mee gaat tijdens een catering bij 
een gast of tijdens een evenement. Hierbij staat het serveren van het eten of het 

Pluryn 
BliXem 
Groesbeekseweg 75 
Mireille Kooke  
024-3888768 
ai@blixemnijmegen.nl 
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verkopen vanuit een winkelkraam centraal als taak.  
9. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 

de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 75 personen 
Maximaal: 100 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc). 

 
Websiteadres:  
www.blixemnijmegen.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja 

http://www.blixemnijmegen.nl/
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Nee, ivm begane grond 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca, winkel en catering. Voorbeeld is een in hoogte verstelbare toonbank in 
de winkel, zodat iemand in een rolstoel ook kan afrekenen.  
 
Andere bijzonderheden? Momenteel is het lunchcafe en winkel samen gesitueerd, de 
catering zit in een ander pand. In toekomst grotere catering keuken, waardoor aantal 
werkplekken verdubbeld worden. Ook geschikt voor complex moeilijke doelgroep.  

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Werken is mogelijk tussen 08.30-22.00u en bij uitzondering tijdens een evenement.  

 
  



*  klik aan indien van toepassing   
 

 
 

Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres  
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Horeca 
Retail 
Administratie 
Productie 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

1. Medewerker bediening; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen 
opnemen, uitleggen van menukaart, wegbrengen van bestellingen, schoonhouden 
van tafels, in de rol van gastheer/-vrouw. 

2. Medewerker bar; medewerker die zich bezighoudt met bestellingen maken, koffie 
zetten, kopjes en schotels klaarzetten, afwassen en afwas opruimen. 

3. Medewerker winkel; medewerker die zich bezighoudt met het aanvullen van de 
winkel en het afrekenen met gasten.  

4. Medewerker koffieproductie; medewerker die zich bezighoudt met het stickeren 
van de zakken waarin de koffie verpakt wordt, koffie verpakken, koffie malen, 
koffiezakken sealen, stickeren met een datumsticker en eventueel het koerieren van 
de koffiebestelling.  

5. Medewerker brander; medewerker die zich bezighoudt met het afwegen van de 
koffiebonen, het branden van de koffiebonen, het ontgassen van de gebrande 
koffiebonen en het ontstenen van de gebrande koffiebonen.  

6. Administratief medewerker; medewerker die zich bezighoudt met het bijhouden van 
de mail, versturen van facturen, het uitwerken van administratieve bezigheden etc.  

7. Medewerker facilitair; medewerker die zich bezighoudt met schoonmaken van de 
locatie, voorbereiden van workshops/proeverijen, tellen van de fooi, was 
strijken/vouwen etc.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Zie bovenstaand, voorbeelden van medewerker vacatures zijn toe te sturen.  

Pluryn 
Coffyn 
Franseplaats 1, Nijmegen 
Mireille Kooke  
024-3294047 
info@coffyn.nl 
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E.  
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Zorg (SPH, CMV, SPW, PW) 
Horeca (MBO of HBO) 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Huidig: 25 personen 
Toekomst: 40 personen (afhankelijk van het aantal uur dat men komt werken) 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Aanname dat met oriëntatieperiode proeftijd wordt bedoeld. 
Dit product is in te zetten tijdens de oriëntatieperiode.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Mogelijkheden zijn groot, in combinatie met Pluryn. 
Binnen onderneming zijn testen/assessments gericht op arbeid, zoals ondersteuning via de 
methode Melba en het systeem E-portfolio (met interessetest/beroepentest etc).  

 
Websiteadres:  
www.coffyn.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, mits rolstoel klein is. In toekomst (dec) is toegankelijkheid 
aanwezig. 
Lift aanwezig? Ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Ja, hulpmiddelen om goed te kunnen 
werken in horeca en atelier.  
 
Andere bijzonderheden? Onderneming gaat verhuizen en is per 1 december op een nieuwe 
locatie in de regio Nijmegen in te zetten als locatie voor arbeidsmatige dagbesteding  
  

http://www.coffyn.nl/
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Naam organisatie: Pluryn 
Naam product: Nezzo Print & Creatie 

Adres: Kattenburg 60, 6651 AR Druten 
Contactpersoon: GJ van de Hazelkamp 

Telefoonnummer: 0487 529090  
E-mailadres: info@nezzo.nl  
 
Werksoort 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Nezzo is een full-service grafisch bedrijf dat printwerk en reclameproducties levert aan 
particulieren en bedrijven. De medewerkers zijn mensen die om verschillende redenen een 
grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Ze verzorgen de grafische vormgeving, het 
printwerk, de nabewerking of doen de administratie en staan klanten te woord. Je kunt bij 
Nezzo ook een grafische opleiding volgen of je voorbereiden op (betaald) werk. 
 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

- Medewerker DTP en grafische opmaak 
- Medewerker nabewerking 
- Medewerker administratie 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

- Medewerker DTP verricht werkzaamheden op het gebied van grafische 
softwareprogramma’s als Photoshop en Indesign en werkt in opdracht van klanten. 

- Medewerker nabewerking verricht alle voorkomende handelingen die voortvloeien 
uit de opdrachten van klanten. Tevens inzetbaar bij mailings en koerierdiensten.  

- Medewerker administratie verricht diverse administratieve handelingen ter 
ondersteuning van het bedrijfsproces en beantwoord in- en uitgaand 
telefoonverkeer.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4B, 4C. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
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Begeleiding gespecialiseerd in 
Het begeleiden van grafische producties en het overdragen van grafische en administratieve 
kennis. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
8 per afdeling  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Client kan 2 dagen vrijblijvend oriënteren op Nezzo. Daarna is een proefperiode van 4 
weken mogelijk. 

 
Websiteadres:  
www.nezzo.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Goed 
Rolstoeltoegankelijk? Ja 
Lift aanwezig? Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? Lucy muis besturingssysteem 
Andere bijzonderheden? Klimaatbeheersing (topkoeling) 

 
  

http://www.nezzo.nl/
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product: logistiek, verhuizen en  
magazijn 
adres: Graafseweg 250, nijmegen 
Contactpersoon:  Joop Weijers 

Telefoonnummer:  06 24489732 
E-mailadres: j.weijersl@ribw-nr.nl 
 
 
Werksoort 

Verhuizen, chauffeur, magazijnwerk. 

 
Productomschrijving 
De RIBW Vervoersdienst is een werkproject van de RIBW Nijmegen & Rivierenland. 
Deelnemers aan deze arbeidsmatige activiteit werken in een beschutte omgeving aan hun 
persoonlijke leerdoelen en maken kennis met de verschillende facetten van vervoer. 
 
Koeriersdienst 
De koeriersdienst verzorgt op werkdagen de interne post voor de RIBW Nijmegen & 
Rivierenland. Ook voert de koeriersdienst opdrachten uit voor derden, bijvoorbeeld voor de 
Voedselbank. 
 
Taxidienst 
Tijdens kantoortijden worden cliënten van de RIBW van en naar de locaties van 
dagbesteding en werk vervoerd. 
 
Verhuisdienst 
In opdracht van de woonvoorzieningen en de afdeling facilitaire dienst van de RIBW, 
verhuist de verhuisdienst meubilair. Incidenteel werkt de verhuisdienst voor derden. 
 
Opslagdienst 
Een dienst voor het tijdelijk opslaan van inboedels en inventaris wordt ontwikkeld. 
Werkzaamheden zijn onder andere het beheer met de computer, de opslag zelf en het 
opknappen van meubilair. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Verhuizer, chauffeur, magaijnmedewerker.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
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Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  8 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.ribw-fotostudio.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
     

 
 

 
 

http://www.ribw-fotostudio.nl/
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Organisatie: Werktedoen Motorcycle Support 
Naam: Motorwerkplaats  
Adres : Hogelandseweg 76 
Contactpersoon: Cees Faber 
Telefoonnummer: 06-20833284 
E-mailadres: ceesfaber@motorcyclesupport.nl 
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
In een goed uitgeruste motorwerkplaats aan de Hogelandseweg op industrieterrein 
Westkanaaldijk, kun je in een veilige omgeving sleutelen of leren sleutelen aan motoren en 
ander technisch werk doen.  
Hiervoor zijn in de werkplaats een magazijn en administratie, en natuurlijk een koffiehoek 
voor de pauzes. 
Stichting Motorcycle Support Nederland heeft inmiddels 3 werkplaatsen voor mensen met 
afstand tot arbeid, die iets met sleutelen en techniek willen aanpakken. 
In onze motorwerkplaats kun je werken en leren in trajecten naar (betaald) werk en/of 
opleiding, en ook (arbeidsmatige) dagbesteding doen.  
Wij bespreken met jou wat jij wil bereiken in onze werkplaats en wat daar voor nodig is. 
Daar passen wij de werkzaamheden en begeleiding bij aan, soms is doorplaatsing mogelijk! 
Zie voor meer informatie hieronder. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent monteur 
Assistent magazijn  
Assistent administratie 
Assistent facilitair medewerker 

mailto:ceesfaber@motorcyclesupport.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent monteur 

- onderhoud en reparatie, om- en verbouw van motorfietsen, brommers, scooters en 
andere technische klussen 

Assistent magazijn  
- bijhouden van voorraden en materialen die gebruikt worden, en van 

gereedschappen. Evt. ook bestellingen voorbereiden. 
Assistent administratie 

- bijhouden en verwerken van post en dagelijkse administratie, en van de verrichte 
werkzaamheden 

Assistent facilitair medewerker 
- zorgen voor nette ontvangst- en koffiehoek/keukentje, en koffie en thee in de 

pauzes. Zorgen voor ordelijke, schone, nette werkplaats, sanitair en buitenterrein. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
De begeleiding van Motorcycle Support heeft behalve een paar zwemdiploma’s ook een 
officiële achtergrond en ervaring in maatschappelijk werk, jongerenwerk, straathoekwerk, 
horeca, verpleging, en een paar technische dingen natuurlijk want het moet zeker wel 
werken. 
Vooral zijn wij goed in het begrijpen wat mensen nodig hebben, die elders vaak tussen wal 
en schip vallen. Die wel willen werken en aanpakken maar nog eerst hun eigen draad 
moeten oppakken, kunnen bij ons terecht voor een plek met ondersteuning en begeleiding 
op jouw maat. 
Ook is binnen onze stichting verschillende specialistische kennis en ervaring rond ADHD en 
ASS, rondom arbeidsbemiddeling, begeleiding en coaching, en hebben wij een groot 
netwerk binnen onderwijs, zorg en bedrijfsleven waar wij een beroep op kunnen doen. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
In de motorwerkplaats zijn zes werkplekken met heftafels en een gereedschapswagen. Er 
kunnen soms mensen samenwerken of met meerdere met een project bezig zijn. Doorsnee 
werken er in de motorwerkplaats elke dag tussen de zes en twaalf mensen, en een paar 
begeleiders. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Met de verschillende taken, niveaus en mogelijkheden die rondom het sleutelen in de 
werkplaats en magazijn/administratie/facilitair bestaan, is de motorwerkplaats erg geschikt 
voor oriëntatie op interesse en vaardigheden, voor zowel de specifieke technische als de 
algemene werknemersvaardigheden. 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Dit is nu via onze partners mogelijk, en wordt ontwikkeld voor de eigen motorwerkplaats. 
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Websiteadres:  
www.motorcyclesupport.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

                   
 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?   Er zijn bushaltes van lijn 11 voor de deur. 
 
Rolstoeltoegankelijk?   Ja, de werkplaats is gelijkvloers, er is een invalidentoilet. De 
spreekruimte is via een hellingbaan of drie treden te bereiken. 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   De heftafels kunnen hydraulisch op 
werkhoogte worden bediend. Er wordt in overleg aanpassing, begeleiding en ondersteuning 
op maat geboden. 
 
Andere bijzonderheden?   Maak bij interesse en/of vragen een afspraak en kom eens 
langs in de werkplaats! 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 

- je hebt minstens een beetje interesse in techniek, motoren, auto’s 
- je bent niet bang voor vieze handen 
- je wilt graag aanpakken en je wilt graag leren 
- je wilt werken of je oriënteren in de techniek, of daaraan ondersteunend 
- je kunt doorzetten en/of hulp vragen als dat nodig is 
- je kunt met (een paar) anderen samenwerken 
- wij respecteren elkaar en de spullen in de werkplaats…. 
- je hebt verantwoordelijkheidsgevoel, en je mag werken en leren leuk vinden 
- je bent eerlijk en betrouwbaar, en houd je aan afspraken. Doen wij ook ons best 

voor  
- Je staat er voor open om bij Motorcycle Support te leren van je zelf en van anderen 

http://www.motorcyclesupport.nl/
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Deelnemers zijn bij ons allemaal gelijk als assistent monteurs, met iedereen wordt apart 
besproken wie hij of zij is met welke dromen voor de toekomst. Assistent monteurs kunnen 
een handicap hebben, niet aangeboren hersenletsel, uit een verslaving, reclassering of uit 
een kliniek of verpleeghuis komen, of om andere redenen tussen wal en schip (dreigen 
te)vallen. Iedereen is welkom, wie sleutelen en techniek leuk vindt is bij ons op zijn plek. In 
de veilige en gestructureerde omgeving van de werkplaats kan worden gewerkt aan behoud 
en aanleren van vaardigheden. 
Motorcycle Support gaat met elke assistent monteur in gesprek wat er moet gebeuren om 
hun toekomstdromen waar te maken, wie daar wat voor moet doen en wat realistisch is. 
Motorcycle Support biedt hen een werkplek met begeleiding en een traject op maat, en 
daarmee deelname aan  de maatschappij. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Opening motorwerkplaats door Jordi met wethouder Tankir op de zelfgebouwde  
mini-bike-met-zijspan. 
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Organisatie:  Werktedoen  
Product: ZetMaarTeKoop 
Adres: Hogelandseweg 76, 6545 AB Nijmegen  
Contactpersoon:  Godfried Beek  
Telefoonnummer:  06 51286131 
E-mailadres: godfried@werkwent.nl 
  
Werksoort 

Administratie, online verkoop, bijrijder, logistiek, fotografie  

 
Productomschrijving 
Particulieren kunnen spullen aanleveren die door ons te koop worden gezet op internet 
(waaronder Marktplaats). De spullen worden geregistreerd, gefotografeerd en opgeslagen 
in het magazijn. Via diverse websites worden ze te koop aangeboden. Onderhandeling over 
de verkoop vindt plaats en spullen worden verstuurd. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Het betreft diverse functies: 
- logistiek/magazijn: beheren magazijn en verzenden goederen 
- intake en reparatie: intake goederen en eventueel kleine reparaties uitvoeren 
- fotografie en presentatie op internet 
- verkooponderhandeling met klanten 
- bijrijder/chauffeur 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Functienamen geven voldoende info.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
ASS, ADHD, psychiatrie 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Maximaal 6 personen  

mailto:godfried@werkwent.nl
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja  

 
Websiteadres:  
www.werkwent.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
    

 
 

 
 

 
 

http://www.werkwent.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

 
Productomschrijving 
Het Toverbaltheater is een theaterwerkplaats, restaurant en kledingverhuurbedrijf.  
Wij bieden een vorm van dagbesteding waarbij iedereen een individueel leertraject krijgt 
wat, indien mogelijk, voor de medewerker aangevuld wordt met onder begeleiding 
“werken”.  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
De medewerkers worden geschoold doormiddel van een breed lessenpakket op het gebied 
van theater maken zoals drama, dans, muziek, tekst schrijven, techniek, decorbouw.  
Maar ook op vlak van werken in de horeca en in de winkel. Denk hierbij aan kooklessen, 
serveerlessen en klantvriendelijkheid. Daarnaast zijn de onderdelen sociale vaardigheden, 
samenwerken en werken aan beroepshouding onderdelen die overal doorheen verweven 
zijn. Ook is er ruimte voor ervaringsgericht werken en beleving.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Dit kan zijn meewerken aan een voorstelling, meewerken aan decors, meegeven van 
workshops, ontvangen van gasten, meehelpen van klanten in de winkel of mee werken in 
het restaurant. Voor de één een actieve rol, voor de ander kan het vooral zitten in de 
beleving.  

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

 
Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 
 

  

Toverbaltheater 
Waterstraat 7 
6658 AA Beneden – Leeuwen 
0487-540445 
info@toverbaltheater.nl  

mailto:info@toverbaltheater.nl
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Begeleiding gespecialiseerd in 
Vakspecifieke onderdelen gericht op theater, horeca, werken in een winkel, maar ook 
gericht op het zorgbedrijf waar aspecten zoals sociale omgang etc. aan bod komen.  
Zie bijlage voor verdere omschrijving  

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Momenteel werken er 43 mensen op het Toverbaltheater waarbij groepsgewijs wordt 
gewerkt, dit met +/- 10 personen per groep.  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Iedereen mag hier starten met een stage waarbij kennis wordt gemaakt met alle 
onderdelen van het Toverbaltheater. Door breed ervaring op te doen kan later de keus 
gemaakt wordt of het aansluit bij zijn of haar mogelijkheden, interesse en kwaliteiten.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Hier maakt het Toverbaltheater geen gebruik van. Scholen leveren hun eindrapportage aan 
waarna er een plan wordt gemaakt voor de invulling op het Toverbaltheater.  

 
Websiteadres:  
www.toverbaltheater.nl  
facebook: www.Toverbaltheater/inacornelissen  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie bijlage   

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Het Toverbaltheater is bereikbaar met OV. Het busstation zit aan het einde van de straat en 
makkelijk toegankelijk.  
 
Rolstoeltoegankelijk? 
Lift aanwezig? 
Het Toverbaltheater is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig  
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Het Toverbaltheater maakt zelf aanpassingen zodat activiteiten en werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden.  
 
Andere bijzonderheden? 

 
 
  

http://www.toverbaltheater.nl/
http://www.toverbaltheater/inacornelissen
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Naam organisatie:  RIBW PartNeR 
Naam product:Mode Met en Missie 
Adres:  Graafseweg 250, 6532 ZV 
Nijmegen. 
Contactpersoon:  Bea Hermans 

Telefoonnummer:  024 3778862 
E-mailadres: www.modemeteenmissie.nl  
 
Werksoort 

Creatief, mode 

 
Productomschrijving 
Mode Met een Missie wil kwetsbare groepen, door middel van ontwerp, ambachtelijke 
productie en verkoop van mode en accessoires, laten participeren in de samenleving, door 
opleiding, stages en leerwerkplekken te bieden. Doel is hoger op de participatieladder te 
komen, waardoor deelnemers zelfstandig kunnen functioneren. 

De mannen en vrouwen werken in speciaal opgezette ateliers aan het modelabel Mode Met 
een Missie, dat door jonge Nederlandse modeontwerpers is ontworpen. Naast de productie 
van ons eigen label, maken we kleine modecollecties/producties in opdracht. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker naaiatelier, winkel.  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Opleidingen 
Naast een beschermde werkplek kunnen deelnemers in de ateliers van Mode Met een 
Missie een opleiding  volgen voor winkelverkoper (MKB) of ZZP’ER,  naast het leren van het 
naaivak. Deze opleiding kan gevolgd worden aan de HEMA academie. De HEMA academie is 
een online opleidingsinstituut voor bedrijven en overheid. Tevens ondersteunen zij 
organisaties om een lerende organisatie te worden. 

Voor de cursus van winkelverkoper krijgen de deelnemers les over service, 
klantvriendelijkheid en de kas. De cursus voor ZZP-er bestaat onder andere uit boekhouden, 
innovatie en ARBO, IT-cursussen zoals Excel, Word en Powerpoint en taal voor het maken 
van offertes. Alle cursussen zijn e-learning, dat wil zeggen dat de opleiding thuis achter de 
PC gevolgd kan worden. Hiervoor krijg je een coach toegewezen die je helpt met de 
huiswerkopdrachten en je begeleidt tijdens de stage. 

Stage 
Bij diverse samenwerkende bedrijven is er de mogelijkheid om stage te lopen: zowel in de 

http://www.modemeteenmissie.nl/
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winkel van MMM aan de Klarendalseweg 476, als bij jonge modeontwerpers, modestylistes, 
stoffenzaken, naaimachinehandel en gordijnenateliers. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
SPH (sociaal pedagogische hulpverlening) 
MWD (maatschappelijk werk en dienstverlening) 
MZ (maatschappelijke zorg) 
coupeuse 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Er werken elke dag maximaal  20 personen  

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Ja 

 
Websiteadres:  
www.modemeteenmissie.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
 

 
 

http://www.modemeteenmissie.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 

Productomschrijving 
Magazijnwerkzaamheden voor St de Kaaij  

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent magazijnmedewerker 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assisteren bij verdere opzet van magazijn voor de Kaaij; op logische volgorde plaatsen van 
materialen, grote attracties en bouwwerken, tenten, barmaterialen, technische materialen 
als licht en geluid. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3G, 4B, 4E 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Magazijnwerk, bouwkunde 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
2 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Indien nodig 

St de Kaaij i.s.m. TVN Zorgt 
Project Leersaam 
Lindenberghaven 1c, Nijmegen 
Trui Lange 
0636341230 
leersaamnijmegen@gmail.com 
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Websiteadres:  
www.dekaaij.nl  
www.tvnzorgt.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV?  
Rolstoeltoegankelijk?  Nee 
Lift aanwezig?   Nee 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Graag vooraf goed overleg aangaande mogelijke kandidaten om teleurstelling te 
voorkomen. 

 
 

  

http://www.dekaaij.nl/
http://www.tvnzorgt.nl/
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 

 Schoonmaak 

 Horeca, catering, verkopen en begeleiden 

 Productie, magazijn en logistiek 

 
Productomschrijving 
Alle werkzaamheden die nodig zijn om assistent medewerkers tot het uitvoeren van taken 
te laten komen. Daarnaast zorgen we ervoor dat de assistent medewerkers met onze 
ondersteuning inclusief kunnen werken binnen een regulier bedrijf. Driestroom zorgt ervoor 
dat de werkzaamheden passen bij de fysieke en cognitieve vermogens van de assistent 
medewerkers. Het gaat hier niet alleen om mee doen, maar vooral om "er-toe-doen". 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker 
Medewerker persoonlijke was 
Medewerker kiosk 
Medewerker schoonmaker 
Afdelingsassistenten 
Afwas medewerkers 
Assistent activiteiten 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Persoonlijke was komt binnen. Moet uitgezocht worden en bij bewoners in de kast 
gelegd worden. 

 Schoonmaakwerkzaamheden: het schoonmaken van afwaskarren, voedingsbakken, 
liften en andere hulpmiddelen op afdelingen. Schoon maken afvalcontainers. 

 Werkzaamheden in de kiosk: Verkoop van kleine cadeaus en enkele producten als 
koekjes en snoep. Het controleren van versheiddata. De kiosk schoonhouden en 
soms balansen. Het bedienen van de kassa en met geld kunnen omgaan. Lichte 
werkzaamheden in het restaurant zoals o.a. koffie en thee serveren en afwas 
opruimen. 

 Afdelingassistenten. Het assisteren op een van de afdelingen van het verpleeghuis. 

Driestroom 
Veste Brakkenstein 
Driehuizerweg 376, 6575 PP, 
Nijmegen 
Wim Brouwer 
0243525501 
vestebrakkenstein@driestroom.nl 
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Dat wil zeggen dat de gezamenlijke huiskamer er netjes en opgeruimd uitziet. 
Assisteren met koffie en theerondes en alle voorkomende klusjes die er te doen zijn. 
Contact met bewoners 

 Verzorgen van de afwas voor het verpleeghuis. Alle afwas werkzaamheden tbv de 
middag lunch wordt door medewerkers van driestroom in een professionele afwas 
keuken uitgevoerd. Dit houdt in: verzamelen, verwerken en terugbrengen van de 
afwas. 

 Logistieke werkzaamheden: Omwisselen van afval containers, rondbrengen en 
aanvullen van Platgoed (linnen), ophalen/verzamelen oud papier en glaswerk. 
Ophalen en verzamelen van vuile was.  

 Assisteren (van) bij activiteiten begeleiding.  

 Assisteren van paramedische dienst. 
 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen in een verpleeghuis. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
12 medewerkers 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba 

 
Websiteadres:  
Facebook: werkpost veste Brakkenstein 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja. Zie foto’s Facebook en https://youtu.be/kRwcxBKwUKI  

 
 
 

https://youtu.be/kRwcxBKwUKI
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Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja 
Rolstoeltoegankelijk? Ja, echter is het nauwelijks mogelijk om de werkzaamheden uit te 
voeren als de persoon rolstoel afhankelijk is. 
Lift aanwezig?Ja 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?  
Gebruik van visualisatie zoals foto’s en werkschema’s. ja 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Medewerkers moeten enigszins in het bezit zijn van sociale vaardigheden en zich kunnen 
gedragen in een verpleeghuis. Medewerkers moeten betrouwbaar zijn en het verschil 
tussen mijn en dein kennen. Medewerkers moeten bereid zijn om ondersteuning te 
ontvangen van begeleiding. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
Werksoort 

Werksoort Techniek, Reparatie en Montage optioneel 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Sinds november 2014 is het samenwerkingsproject Wijkwerk-Pluryn-Driestroom gestart op 
het Honigcomplex. 
Wij streven er naar dat dat de Honig ook een plek is waar mensen kunnen leren en 
werkervaring kunnen opdoen. Mee kunnen doen. Wij staan voor een inclusieve 
samenleving en maatschappelijk ondernemen 
Pluryn en Driestroom zijn instelllingen.op het gebied van zorg en participatie. Wij bieden 
zorg voor diverse doelgroepen met specifieke hulpvraag. Werken is een perfecte manier om 
mee te doen in de samenleving. Vandaar dat Pluryn en Driestroom veel werk maakt van het 
zoeken naar en creëren van werkplekken voor mensen met een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt. Er zijn volop mogelijkheden.  
Wijkwerk richt zich van oudsher op mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. . 
We zijn in 1995 begonnen als werkgever van mensen met een i/d-baan en sinds 2007 
hebben we ook mensen in dienst in een participatiebaan. Beide subsidieregelingen zijn 
bedoeld voor mensen die langdurig werkloos zijn geweest, weinig kansen hebben op een 
reguliere baan en een bijstandsuitkering ontvangen. Wijkwerk heeft een groot 
samenwerkingsnetwerk bestaande uit Nijmeegse organisaties. 
 
Wat willen we gaan doen: 
Wij willen als Wijkwerk, Pluryn en Driestroom dienstverlening aanbieden aan de 
ondernemers gezamenlijk en afzonderlijk op het Honigcomplex. Op allerlei vlak. Algemene 
werkzaamheden waar alle ondernemers baat bij hebben, maar ook dienstverlening voor 
individuele ondernemingen. De dienstverlening wordt aangeboden ter ondersteuning van 
activiteiten van de afzonderlijke ondernemers enerzijds  en daarnaast op onderhoud, 
gastheerfunctie en toezicht op het complex.  
De activiteiten worden uitgevoerd door een gevarieerde doelgroep bestaande uit mensen 
met een WWB of wajonguitkering, dan wel assistent medewerkers van Pluryn en 

Driestroom 
Werkpost Honig 
Waalbandijk Smeltkroes unit 47 14j, 
6541 AJ, Nijmegen 
Wim Brouwer 
0652374645 
honig@driestroom.nl 
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Driestroom met een dagbestedingindicatie. 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Assistent sportcoach bij een sportschool. 
Werkzaamheden liggen op dit moment op het gebied van horeca, magazijnwerk, 
onderhoud. Verder nog in onderhandeling met verschillende ondernemers. 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent sportcoach 

 Overleg vooraf op welke manier je de sportcoach kan assisteren. 

 Het klaarzetten en opruimen van materialen voor en na een groepsles. 

 Opruimen van materialen wanneer ze ongebruikt op een andere plek liggen. 

 Schoonmaken van de materialen apparatuur en sportvloer 

 Sportcoach assisteren door oefeningen voor te doen 

 Praktische ondersteuning voor sporters met verstandelijke en of lichamelijke 
beperking bij uitvoering van de oefeningen. 

 Indien mogelijk in een later stadium de warming-up of ander lesonderdeel van een 
activiteit begeleiden. 

 Samen met de barmedewerker of andere collega de kleedkamers, douches en 
toiletten schoonmaken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D, 4E. 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het leren van arbeidsvaardigheden (trainen) 
Het leren van omgangsvormen met klanten in de horeca gelegenheden. Respect, geduld en 
beleefdheidsvormen. 
Het kijken naar de juiste taken, werkdruk, en veiligheid 
Begeleiden naar betaald werk. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Medewerkers werken bij de verschillende ondernemers, dus de groepsgrootte verschilt 
nogal. Het kan een op een zijn, maar ook samenwerken met een grotere groep. Dit is 
helemaal afhankelijk van het soort bedrijf. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Websiteadres:  
www.driestroom.nl  (werkpost Honig zoeken) 

http://www.driestroom.nl/
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja / Nee 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Bijn lijn 5 stopt op 5 minuten lopen. 
 
Rolstoeltoegankelijk? Zeer beperkt 
 
Lift aanwezig? ja (goederenlift) 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zeer beperkt 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Gesprek met de assistent-medewerker en overleg altijd met woonbegeleiding indien van 
toepassing. 
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 
Werksoort 
Werksoort Groen  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 

Productomschrijving 
Zoek je een leuke baan? Maar kom je door je (arbeids) beperking moeilijk aan werk? Binnen 
de beschermd werken locatie aan de Tarweweg bij de Industriegroep bieden wij een veilige  
werkplek.  Er is een grote diversiteit aan werkzaamheden. 
De werkzaamheden bestaan voor het grootste gedeelte uit productiewerk zoals bv het op 
maat knippen van pompflacons, inpakwerk en het plakken van dozen. De werkzaamheden 
bestaan veelal uit enkelvoudige repeterende handelingen. Het werkaanbod verschilt steeds 
doordat er verschillende (opdrachtgevende) bedrijven zijn die de Industriegroep voorzien 
van werkopdrachten. 
Werken in je eigen tempo en aangepast aan je mogelijkheden in een goede werksfeer met 
professionele begeleiding zijn kenmerkend voor de Industriegroep 
Er zijn diverse andere mogelijkheden in en om het gebouw. Je kunt meewerken in de 
kantine, werken in de tassenvouwerij, in de tuin werken of receptiewerk doen. Ook kun je 
helpen met de logistiek. Bv voorraad in het magazijn zetten en zorgen dat het werk op de 
werkvloer wordt aangevuld. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

 Medewerker productie 

 Medewerker groen 

 Medewerker tassenvouwerij 

 Medewerker receptie 

 Medewerker logistiek 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  

 Medewerker productie: Inpakwerk, pompjes knippen, schroeven inpakken, dozen 
plakken 

 Medewerker groen: Onderhoud in tuin, gras maaien, moestuin verzorgen 

Driestroom  
Industriegroep 
Tarweweg 1f, 6534 AM, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06509696902 

industriegroepnijmegen@driestroom.nl 
0246222745 

mailto:industriegroepnijmegen@driestroom.nl
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 Medewerker tassenvouwerij: van papier worden tassen en zakken gevouwen die 
gebruikt kunnen worden als cadeauverpakking 

 Medewerker receptie: Gasten ontvangen en wegwijzen binnen gebouw. Telefoon 
aannemen.  Eventueel wat licht administratief werk. 

 Medewerker logistiek: Lading vanuit vrachtwagen in het magazijn zetten. Voorraad 
aanvullen op de werkvloer. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Door indeling van de werkruimtes zijn uiteenlopende werkomstandigheden gecreëerd die 
aansluiten bij de voorwaarden waarop diverse cliënten functioneren. Bijvoorbeeld: vrijwel 
prikkelarm in een 1 persoonskamer werken, of in een grote groep samen aan een tafel 
werken.  
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Diverse teamleden hebben Melba certificaat 

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
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Randvoorwaarden 

Bereikbaarheid OV? Ja 10 minuten lopen vanaf bushalte 
 
Rolstoeltoegankelijk? ja 
Lift aanwezig? ja 
 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
 Ja er is een gehandicaptentoilet 
 
Andere bijzonderheden? 
Er wordt gekeken wat voor werkplek aansluit bij de werknemer.  We passen waar mogelijk 
de werkplek aan. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
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Naam organisatie 
Naam product AD    
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer AD  
E-mailadres   
 
 

Werksoort 

Werksoort Groen, Grijs en Buiten  

Werksoort Schoonmaak 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

aanvulling: assisterende werkzaamheden in de zorg. 

 
Productomschrijving 
Wij bieden ass-medewerkers de kans om in een verpleeghuis werkzaamheden te   doen die 
bij hun past en afgesproken in mijn plan. Onder begeleiding  en ondersteuning van de D 
Driestroom.De Driestroom zorgt ervoor dat de ass-medewerkers werk doen wat  bij hun 
past zowel fysiek, interesse en cognitief. 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Logistiek medewerker  
Medewerker bewonersvervoer 
Medewerker schoonmaak werkzaamheden 
Medewerker afdeling 
Medewerker waspakketjes 
Tuinwerkzaamheden 
Allerlei overige werkjes  

 
Omschrijving werkzaamheden per functie  
Logistieke werkzaamheden: Het wegbrengen van platgoedkarren (linnen). 
Het wegbrengen van afwaskarren en deze weer ophalen. 
Het wegbrengen en ophalen van etenskarren. Het ophalen van vuile was. Het meerijden op 
de vrachtwagen en dan spullen wegbrengen naar de Veste Hofke en Kultuurhuus.  
Het wegbrengen en ophalen van de etenskarren naar het Hofke/Veste.  
‘s middags nog spullen rondbrengen in Kalorama, deze staan klaar bij het magazijn. 
Opruimen van bestellingen op de verpleegafdeling en revalidatieafdeling. 
Het opruimen van bestellingen in de Aula en de oorsprong (vergaderruimtes/leslokaal) 1x 
per week. 

Driestroom 
Kalorama  
Nieuwe Holleweg 12, 6573 DX, Beek 
Melissa Mcalenan en Thea 
Teunissen  
0246847797 
werkpostbeek@driestroom.nl  

mailto:werkpostbeek@driestroom.nl
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Medewerker bewonersvervoer. Het ophalen en wegbrengen van bewoners naar de afd 
activiteitenbegeleiding. Ook  bewoners wegbrengen en ophalen naar andere activiteiten in 
de aula. Soms naar de kapper pedicure en gehooronderzoek. 
 
Medewerkerker schoonmaakwerkzaamheden: 
Het schoonhouden van vergaderruimtes, tafels, kannen en aanvullen van bekers lepeltjes 
suiker en thee zakjes. Het schoonhouden van kastjes in de aula oorsprong en keukentje.  
Het schoonmaken van koffiezetapparaten. Het aanvullen van pakken koffie bij het apparaat. 
Tafels in het restaurant schoonmaken en het terras. (tafels/stoelen afsoppen en 
prullenbakken/asbakken legen)  
 
Medewerker afdeling: Het helpen met koffie thee uitdelen. Opruimen en inruimen 
afwaskar. Tafels dekken en tafels schoonmaken. En in overleg op de afd nog meer 
schoonmaakwerkzaamheden. Bij activiteiten helpen op de afd en een praatje maken met 
bewoners. Bedden opmaken 
 
Medewerker waspakketjes  
Op een aantal afdelingen waspakketjes uitpakken en netjes in de kast leggen. Ook 
regelmatig de kast opruimen.  
 
Allerlei werkjes . 
Zwachtels rollen, en inc broekjes opvouwen en sorteren, soms lamineren dit zijn vragen 
vanuit linnenkamer. Werkshirts wassen/ophangen/vouwen. 
 
Tuinwerkzaamheden: Het ondersteunen van de tuinmannen bij het harken, onkruid wieden 
en planten poten. In de zomermaanden wordt er ook in een moestuin gewerkt met 
vrijwilligers en bewoners van het centrum voor doofblinden. Hier kunnen ze ook hulp bij 
gebruiken. 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3F, 3G, 4A, 4B, 4C, 4D. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 

 
Begeleiding gespecialiseerd in 
Het aanleren van praktische vaardigheden en werken volgens de HACCP methode. 
Het leren respectvol omgaan met ieder in het verpleeghuis , normen, waarden, 
beleefdheidsnormen. 
Wat kan je, waar ben je goed in en wat vindt je fijn om te doen. 
Het uitvoeren van een arbeidscapaciteitentest. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 
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Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Melba, arbeidscapaciteitentest 

 
Websiteadres:  
Facebookpagina werkpost Beek 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja, zie onze facebookpagina. Ook is er een filmpje van onze werkpost: 
http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/ aflevering 9. Start bij 10 minuten. 
 

 

 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? Ja  
Rolstoeltoegankelijk? Ja  
Lift aanwezig? Ja  
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke?   
De werkplek is rolstoeltoegankelijk. 
Andere bijzonderheden? 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De kandidaat moet in staat zijn om basaal contact te kunnen leggen met een bewoner of 
medewerker. Zoals hallo/goedemorgen kunnen zeggen. Zo voelt diegene zich gezien. 
Het is wenselijk als de persoon redelijk zelfstandig kan werken maar ook enigszins 
functioneert in teamverband. Bijvoorbeeld kan overleggen met een collega, samen lunchen 
etc. 
Het is wenselijk als de cliënt kan klokkijken en in staat is om een rooster met geschreven 
tekst of picto’s te lezen. 

http://www.024onderneemt.nl/024-gemist/
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Naam organisatie 
Naam product  AD   
Adres     
Contactpersoon AD   
Telefoonnummer   
E-mailadres   

 
Werksoort: 
Werksoort: Techniek, Reparatie en Montage 

Werksoort: Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Zoek je een baan en wil je werkervaring opdoen, dan zijn er bij de Tarweweg mogelijkheden 
en kansen voor jou. 
Bij het Recyclelab  kun je  werken in een werkplaats waar meubels worden opgeknapt.  
Deze meubels, een duurzaam en verantwoord tweede leven geven. 
In het naaiatelier kun je van Jeansstoffen, afkomstig van spijkerbroeken beschikbaar gesteld 
door kledingbank en particulieren, verwerken tot meubelbekleding en woonaccessoires  
Ook is er een depot waar kantoormeubelen worden opgeslagen en gerestaureerd. Deze 
kantoormeubelen worden verzameld vanuit de Stichting. De  kantoormeubelen worden 
gerestaureerd en opnieuw uitbesteed binnen de Stichting. 
Er is een breed scala van werkzaamheden die in het recyclelab worden aangeboden. 
 

Welke functie(s) bieden jullie aan? 
Medewerker Recyclelab 
Medewerker naaiatelier  
Medewerker depot 

 
Omschrijving werkzaamheden per functie 
In het Recyclelab kun je meubelen restaureren d.m.v .opnieuw verlijmen waar nodig, 
schuren, schilderen,  sloten vervangen, eventueel verfraaien met wielen. 
 
In het naaiatelier kun je jeansstoffen verwerken dmv: knippen, rijgen ,spelden, met de 
naaimachine stikken.  Meubels mee stofferen in het Recyclelab of je maakt er 
woonaccessoires  
 
In het Depot kun je kantoormeubelen, waar nodig restaureren en de uitgifte van deze 
meubelen, logistiek die daarbij hoort.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Driestroom  
Recyclelab 
Tarweweg 1f, 6534, Nijmegen 
Wim Brouwer 
06 50969902 
Recyclelab@driestroom.nl  

mailto:Recyclelab@driestroom.nl
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De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G. 

Begeleiding gediplomeerd: 
Begeleiding is Melba gecertificeerd en hebben een gerichte beroepsopleiding als 
achtergrond. 
 

Begeleiding gespecialiseerd in: 
Begeleiden van medewerkers met een (arbeids)beperking.  
Begeleiden van medewerkers met ASS 
Aanleren van een werkhouding en werkvaardigheden 
Onderzoeken waar de talenten en mogelijkheden van werknemers liggen.  
Coördineren, organiseren, motiveren en stimuleren om tot een zo goed mogelijk passende 
werkplek te komen 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
10 personen 
 

Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Ja 

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Diverse teamleden hebben Melba certificaat  

 
Websiteadres:  
http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx 
Facebook: tarweweb@facebook.nl 

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 

  

http://www.driestroom.nl/Over-Driestroom/Locaties/Industriegroep.aspx
mailto:tarweweb@facebook.nl
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Randvoorwaarden 
Het is 10 minuten lopen vanaf bushalte 
Het gebouw is rolstoeltoegankelijk en er is een lift aanwezig 
Werkplekaanpassingen kan indien nodig  gerealiseerd?   
Er is een gehandicaptentoilet. 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
De diversiteit in leeftijd, mogelijkheden en wensen van cliënten zijn zo divers dat er een 
zeer gemêleerde groep is ontstaan waar vrijwel iedereen zich thuis kan voelen. 
 
Door indeling van het gebouw en werkaanbod is een serieuze werkplek ontstaan. 
Werknemers krijgen de kans om te groeien en door te stromen naar een werkpost of 
andere werkplek.  
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Naam organisatie  
Bakkerscafé Brood op de plank 
Naam product AD   
Adres  
Castellastraat 29    
Contactpersoon AD 
Eva Walraven 
Marlot Hanselman 
Telefoonnummer AD 
024-8488560 
E-mailadres  
e.walraven@bakkerscafe.nl 

trajecten@bakkerscafe.nl  

 

Werksoort 

Werksoort Horeca, Catering, Verkopen, Begeleiden 

Werksoort Administratie  

Werksoort Productie, Magazijn en Logistiek 

 
Productomschrijving 
Bakkerscafé Brood op de plank is een biologische bakkerij met lunchroom. In de bakkerij 
wordt brood en banket op ambachtelijke wijze gemaakt. De bakkerijproducten worden 
verkocht in de winkel en op de fiets/rolstoel bezorgd bij (horeca)bedrijven in de binnenstad 
van Nijmegen. In de lunchroom worden ontbijt, lunch en high-tea bereid en geserveerd aan 
gasten. In de horeca-keuken worden lunchgerechten (soepen, jammen, sauzen, salades,..) 
bereid.  
Bakkerscafé Brood op de plank is 7 dagen per week geopend en heeft een zeer divers team. 
Onder begeleiding van een vast kernteam van bakker- en horeca coaches kunnen mensen 
met verstandelijke, lichamelijke of psychiatrische beperkingen een ontwikkeltraject volgen. 
Lopende dit traject worden sociale- vak- en arbeidsvaardigheden verder ontwikkelt en 
getraind. 
 

 
Welke functie(s) bieden jullie aan? 

Assistent bakkerij 
Assistent horeca 
Assistent winkel 
Koerier 
Assistent administratie 

mailto:e.walraven@bakkerscafe.nl
mailto:trajecten@bakkerscafe.nl
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Omschrijving werkzaamheden per functie  
Assistent bakkerij 
- Meewerken met brood productie (denk aan afwegen ingrediënten, modelleren en 
decoreren brood, vullen van rijskasten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden)) 
- Meewerken met banket productie (denk aan afwegen ingrediënten, voorbereiden beslag, 
vullen bakvormen, inpakken producten, schoonmaakwerkzaamheden en aanvullen 
voorraden) 
 
Assistent horeca 
- Serveren van producten aan gasten in de lunchroom (variërend in bijvoorbeeld tafels 
voorbereiden, gasten ontvangen, bestelling opnemen, bestelling wegbrengen, tafels 
afruimen) 
- Bereiden van ontbijt- lunch- of high-tea gerechten (variërend in bijvoorbeeld taart snijden, 
broodjes beleggen, salades maken) 
- Bereiden van warme en koude dranken (variërend in bijvoorbeeld koffie’ s maken, jus 
persen, smoothies maken) 
- Bereiden van mis en place producten voor de lunchroom (denk aan snijden van kazen en 
vleeswaren, bereiden van soepen, jams, chutneys en sauzen) 
- Schoonmaakwerkzaamheden (denk aan opruimen en schoonmaken werkbanken, wassen 
bedrijfskleding, afwassen, schoonmaken bedrijfsruimtes) 
 
Assistent winkel 
- Invoeren bestellingen van gasten in de kassa 
- Afrekenen van bestellingen met gasten 
- Klaarmaken bakkerijbestellingen van gasten (denk aan snijden van brood, inpakken van 
banket) 
- Klaarzetten en tentoonstellen van bakkerijproducten op de toonbank en in de 
winkelschappen 
- Schoonmaakwerkzaamheden 
 
Koerier 
- Helpen met inpakken van bakkerijproducten voor klanten 
- Per fiets of rolstoel (mits ruimte voor vervoer producten) bezorgen van bakkerijproducten 
aan klanten in de binnenstad van Nijmegen (max 3 km enkel rit) 
- Klantcontact bij aflevering producten 

 
De activiteiten richten zich op de participatieladder trede: 
3E, 3F, 3G, 4A, 4B, 4C. 
 

Begeleiding gediplomeerd 
Ja 
 

Begeleiding gespecialiseerd in 
Aanleren/trainen van diverse vakvaardigheden op bovengenoemde functies. Trainen in 
sociale – en arbeidsvaardigheden. Leveren maatwerk in trajecten en bieden hierin meer of 
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minder vaste taakstructuren en instructies. Training en feedback gericht op verstevigen 
zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Samenwerking, ontwikkeling en kwaliteit staan centraal 
in het handelen en begeleiding. 
Elke kandidaat heeft een persoonlijke coach die persoonlijke coaching gesprekken voert 
met kandidaat en aanspreekpunt is. 
Bij aanvang traject worden met kandidaat leerdoelen vastgesteld die periodiek met 
kandidaat worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. 

 
Groepsgrootte (maximaal) 
Op diverse afdelingen van bedrijf wisselende groepsgrootte variërend van 3 tot 10. 

 
Product in te zetten in de oriëntatieperiode?  
Onduidelijk wat hiermee bedoeld wordt. Zie bijzonderheden onderaan.  

 
Onderzoeksmogelijkheden (in de vorm van testen / assessment) 
Geen aanbod van standaard tests. Observatie op vooraf gestelde onderzoeksvragen wel 
mogelijk (denk aan: in hoeverre kan iemand specifieke taken uitvoeren, welke 
ondersteuning heeft iemand nodig, in hoeverre is iemand in staat door te stromen naar 
regulier werk of opleiding?) 

 
Websiteadres:  
www.bakkerscafe.nl  

 
Zijn er foto’s van de werkomgeving? Dit kunnen wij gebruiken voor een 
sfeerimpressie) 
Ja  zie website 

 
Randvoorwaarden 
Bereikbaarheid OV? 
Ja, 2 minuten lopen vanaf CS Nijmegen 
Rolstoeltoegankelijk? 
Ja 
Lift aanwezig? 
Nee (begane grond) 
Werkplekaanpassingen gerealiseerd? Zo ja Welke? 
Ja (kassa te bedienen vanuit rolstoel, diverse werkzaamheden zittend uit te voeren, 
werkprocessen in gedeeltes aan te bieden zodat delen van taken uitgevoerd kunnen 
worden) 

 
Eventuele bijzonderheden waarmee rekening gehouden moet worden bij het 
plaatsen van kandidaten 
Vooraf graag overleg over actuele bezetting op diverse werkplekken en dagen (niet altijd op 
elke dag overal plek). 
Voorwaarde voor het kunnen leveren van goede begeleiding en plaatsen van kandidaat op 

http://www.bakkerscafe.nl/
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de juiste plek: 
Voor definitieve plaatsing is wederzijdse inhoudelijke informatie  essentieel. Dit wordt 
verkregen door oriënterend- en intakegesprek waarbij aanbod Bakkerscafé en trajectvraag 
en mogelijkheden van kandidaat worden uitgewisseld. ‘Koude’ plaatsing (zonder 
inhoudelijke informatie) kan teleurstelling en onnodige negatieve ervaringen voor 
kandidaten veroorzaken.   
Genoemde werkzaamheden zijn optioneel. Per kandidaat wordt een traject op maat 
aangeboden, aansluitend bij de mogelijkheden en doelstellingen van de persoon. 
 
 

 


