Home

Contact

Kinderen

Diensten
Home

Vacatures & leren

Locaties en diensten

Zoeken...

Tel. 030-22 999 22

Organisatie

Jongeren

Volwassenen

Aanmelden

Ouderen

Voor cliënten

Locatie-detail

CAB Woerden Reinaerde (C.A.B.)

Terug naar de vorige pagina

CAB Woerden - Reinaerde
(C.A.B.)
Lees voor

Arbeidscentrum voor mensen met een
verstandelijke beperking
Adres
Plaats
Telefoon
E-mail
Reinaerde

Carrosserieweg 1
3445BC Woerden
0348 49 70 26
cabwoerden@reinaerde.nl
www.reinaerde.nl

Openingstijden
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:
Zaterdag
Zondag

8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
8:30 uur
Gesloten
Gesloten

-

16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur
16:00 uur

Algemene beschrijving
Het Centrum voor Arbeid en Begeleiding (C.A.B.) is
een arbeidscentrum voor assemblage- en verpakkingswerkzaamheden.
De cliënt kan zich verder ontwikkelen door diverse vaardigheden te leren op werkgebied en in de omgang
met anderen. Er is geen werkdruk. Begeleiders stimuleren de cliënt te presteren binnen zijn
mogelijkheden.
Er zijn verschillende opdrachten van externe klanten die verschillend zijn in moeilijkheid, in omvang en in
tijdsdruk. Zorgvuldigheid is dan ook een vereiste. De werkzaamheden zijn divers:
Monteren en sorteren van artikelen, zoals, schroeven sets, pillen en potten.
Inpakwerkzaamheden, zoals het ompakken van grootverpakking naar kleinverpakking, snoep
inpakken en voorzien met sticker.
Verzendklaar maken van de producten, zoals mailings en het opbouwen.
Het CAB werkt samen met Ferm Werk. Bij het CAB werken zowel cliënten van Reinaerde als werknemers
van Ferm Werk. De werkdruk bij het CAB is lager dan normaal bij Ferm Werk.
Werktijden: 8.30 – 15.45 uur.
Voor wie?
Voor 35 – 40 mensen die behoefte hebben aan een enigszins beschutte werkomgeving. De leeftijd
varieert van 18 tot 65 jaar. Cliënten hebben uiteenlopende vaardigheden en mogelijkheden. Dat zorgt
voor een aangename dynamiek. De werkzaamheden zijn geschikt voor mensen die structuur en ritme in
hun dag nodig hebben, die graag resultaat zien van hun werk en nuttig werk willen doen. De cliënt kan
zowel in een prikkelarme ruimte als in de grote ruimte werken.
Dienstverlening
Begeleiders van Ferm Werk en begeleiders van Reinaerde bieden dagelijks ondersteuning. De cliënt leert

zo zelfstandig mogelijk en passend bij zijn mogelijkheden werken. Ook het samenwerken met anderen
wordt gestimuleerd. De begeleiders verdelen samen met de cliënten het werk en ondersteunen bij de
uitvoering van het werk.
Omgeving
Het C.A.B. bevindt zich in het gebouw van Ferm Werk op een industrieterrein in Woerden. De werkruimte
is gelijkvloers. Er zijn verstelbare tafels en speciale werkaanpassingen voor mensen met een lichamelijke
beperking.
Rolstoeltoegankelijk
Invalidentoilet en tillift aanwezig
Cliënten nemen zelf hun lunch mee
Bereikbaarheid OV: 10 minuten loopafstand van station Woerden
Financiering
Je kunt bij ons terecht als je een indicatie hebt vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centraal
Administratiekantoor (CAK) houdt maandelijks een inkomensafhankelijke bijdrage in.
Verwijzing en indicatie
U kunt hier terecht met een indicatie van het CIZ
Wachtlijst
Op de pagina 'Wachtlijst en beschikbaarheid' vindt
u informatie over wachttijden bij Reinaerde.

Aanmelden, bezoek en informatie:
Wilt u een oriëntatiebezoek brengen,
u aanmelden of meer informatie over
de dienstverlening van Reinaerde?
Neem dan contact op met
Klantadvies van Reinaerde.
Postadres: Postbus 3364
3502 GJ Utrecht
Telefoon: 030 28 75 210
E-mail: klantadvies@reinaerde.nl
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