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Groendiensten Reinaerde
(Bunnik)
Lees voor

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

Achterdijk 32a
3981HB Bunnik
030 65 65 977
groendiensten@reinaerde.nl
www.reinaerde.nl
www.groendienstenreinaerde.nl

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

8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
8:00 uur
Gesloten
Gesloten

-

16:30 uur
16:30 uur
16:30 uur
16:30 uur
16:30 uur

Algemene beschrijving
Cliënten van Groendiensten Reinaerde werken als
assistent-hovenier in het (groot) groenonderhoud.
Onder aansturing van een hovenier onderhouden cliënten sportterreinen, waaronder tennis-, voetbal- en
hockeyvelden en instellingsterreinen, bedrijfstuinen en parken. Vanuit de basislocatie in Bunnik gaan
cliënten met een bus naar locatie. Werkzaamheden variëren en zijn afhankelijk van het seizoen en de
weersomstandigheden. Er wordt zowel gewerkt met klein gereedschap als met grotere machines.
Cliënten kunnen vaardigheden verbeteren. Om te mogen werken met machines is het hebben van een
certificaat een vereiste. Deze certificaten zijn bij ons te behalen.
De werkzaamheden zijn:
Onderhoud van tennis en hockeyvelden
Bomen, struiken en heggen snoeien
Slepen van velden (met een kleine trekker)
Maaien van de sportvelden (met de zitmaaier)
Aanplanten
Legen van de prullenbakken
Opruimen van zwerfvuil
Groendiensten (Bunnik) is onze hoofdvestiging. Daarnaast hebben we een aantal nevenlocaties waar we
dagelijks werken in Kameryck, Tull en 't Waal en in Amelisweerd.
Woon jij niet in de buurt van Bunnik? Geen probleem! We hebben verschillende opstap-plekken die jou
naar Bunnik brengen. Daar starten we iedere ochtend om 08.00 uur en we eindigen om 16.00 uur in de
middag.
Voor wie?

Voor volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van 18 tot ± 50 jaar. Ook
voor stagiairs. Een werkmeester/hovenier werkt dagelijks mee.
Specifieke eisen/voorwaarden:
Fysiek in staat het buitenwerk te verrichten
Affiniteit met buitenwerken, werken met tuingereedschap en buiten zijn.
De handen uit de mouwen willen steken
Bepaalde mate van zelfstandig kunnen werken
Willen leren samenwerken met anderen
Kunnen (leren) werken met eenvoudig tuingereedschap en/of gemotoriseerd gereedschap.
Cliënten vinden het niet erg om in allerlei weertypen te werken.
Een indicatie van het CIZ of beschikking van de gemeente.
Dienstverlening
De hoveniers ondersteunen cliënten bij verschillende activiteiten en het ontwikkelen van de
hoveniersvaardigheden. Ze geven aansturing in de praktijk. Er is ondersteuning op afstand van een
jobcoach die samen met de cliënt de leerdoelen beschrijft, evalueert en de voortgang daarvan bewaakt.
Ook zal de jobcoach af en toe meelopen.
Cliënten krijgen cursussen voor specifiek machinegebruik. Daarnaast organiseert Reinaerde in
samenwerking met het Wellant College een groenopleiding voor de cliënt.
Methodiek(en)
Krachtig en zelfbewust : Kijken naar de mogelijkheden en sterke punten van een cliënt en niet
naar problemen en zwakke punten.
Omgeving
De uitvalsbasis is aan de Achterdijk in Bunnik, Hier staan de benodigde gereedschappen en machines. Er
is een ruimte om koffie te drinken. Het werkgebied zijn de verschillende sportterreinen,
instellingsterreinen en of bedrijventerreinen in de omgeving.
Cliënten nemen zelf hun lunch mee
Bereikbaarheid met OV:
Het vervoer is tevens geregeld met busjes en afhankelijk van de vervoersindicatie.
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
U kunt hier terecht met een PGB
We hebben altijd nieuwe medewerkers nodig! Ontdek in dit filmpje of werken bij Groendiensten bij je
past.

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

Snel naar
Diensten op de kaart
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