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Groendiensten Reinaerde
(Odijk)
Lees voor

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

Weteringsdijk 6
3984LL Odijk
06 231 78 842
groengroepseyst@reinaerde.nl
www.reinaerde.nl
www.groendienstenreinaerde.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
Cliënten en begeleiders van Groendiensten
Reinaerde verwerken haardhout voor de verkoop aan bedrijven en particulieren. Ze onderhouden diverse
gereedschappen, machines en het terrein. Cliënten kunnen hun vaardigheden verbeteren en certificaten
behalen in het werken met machines.
De werkzaamheden bestaan uit:
Kloven met de kloofmachine
Kloven met de grote kloofmachine
Stapel werk, hout stapelen in kratten
Hout kratten timmeren
Houtkratten herstellen
Bedienen van de stapelaar en palletwagen
Hout afkorten met de kettingzaag (certificaat)
Overige klussen (incidenteel)
Bomen, struiken en heggen snoeien
Onkruid wieden
Bladblazen in de herfst
Opknappen van picknickbanken en tribunes
Voor wie?
Voor acht volwassenen met een (licht) verstandelijke beperking. De leeftijd varieert van 18 tot ± 50
jaar. Ook voor stagiairs. Cliënten en stagiairs vinden het leuk om in een klein team te werken en diverse
werkzaamheden te doen. Er is altijd een begeleider aanwezig.
Specifieke eisen/voorwaarden:

Fysiek in staat het buitenwerk te verrichten.
Affiniteit met hout en groenwerkzaamheden
Kunnen leren werken met de kloofmachine
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
Begeleiders ondersteunen cliënten bij verschillende activiteiten en het ontwikkelen van vaardigheden. Er
is altijd een begeleider aanwezig. Cliënten krijgen cursussen bijvoorbeeld in het machinegebruik.
Daarnaast organiseert Reinaerde in samenwerking met het Wellant College een groenopleiding waarvoor
de cliënt een certificaat of diploma krijgt.
Methodiek(en)
Krachtig en zelfbewust : Kijken naar de mogelijkheden en sterke punten van een cliënt en niet
naar problemen en zwakke punten.
Omgeving
Het werkproject ligt in een landelijke omgeving, in een boerderij in Odijk. De boerderij staat midden in
het weiland en fruitbomen.
Cliënten nemen zelf hun lunch mee
Niet rolstoeltoegankelijk
Bereikbaarheid met OV: het vervoer is geregeld met busjes
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
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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