
Dagbesteding bij maatschappelijke ondernemingen  

 Doelgroep   Volwassenen met een verstandelijke beperking, lichamelijke beperking en/of NAH  

 Leeftijd   Vanaf 18 jaar  

 Aanvullend   Wonen bij Pluryn, onderwijs, vrijetijdsbesteding, arbeidstoeleiding  

 Plaats   Nijmegen, Groesbeek, Herpen, Druten  

 Contact   Klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, klantenbureau@pluryn.nl  

 

■ Korte beschrijving van deze dienstverlening 

Medewerkers van maatschappelijke ondernemingen doen werk dat past bij hun mogelijkheden.  

Ze ontwikkelen zichzelf en doen zoveel mogelijk gewoon mee in de maatschappij. Bij de aangepaste 

bedrijven van Pluryn halen cliënten de samenleving binnen als gast. In die bedrijven doet ieder het 

werk dat past bij zijn/haar mogelijkheden: alleen of in groepjes. En altijd zo zelfstandig mogelijk.  

 

■ Wie voert de ondersteuning uit? 

Ervaren activiteitenbegeleiders zijn bij deze activiteit betrokken. De begeleiders zijn met de 

doelgroep vertrouwd. Voor mensen met een lichamelijke beperking is hulp bij lichamelijke 

verzorging beschikbaar.  

 

■ Welke faciliteiten heeft Pluryn?  

De medewerkers kunnen werken in de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn. Er zijn 

lunchcafe ́s, koffie- en theehuizen, een fietswinkel, een printshop, een buurt supermarkt en een 

theater.  

De maatschappelijke ondernemingen zijn: Bloesem Theehuis - Eetcafé/ cadeauwinkel Blixem - 

Koffiehuis Coffyn - Bakkerscafe ́ Brood op de Plank - Stichting Cardo - Nezzo Print & Creatie – 

Fietswinkel Bikewerk – Buurtwinkel Breedeweg – Manege Winckelsteegh – Lunchcafé Meneer Vos 

 

■ Voorwaarden 

Om medewerker in een maatschappelijke onderneming te worden, bezit je een passende indicatie. 

De gemeente of het CIZ geeft deze af.  

 

■ Wie betaalt dat? 

Er zijn twee financiers: 

• CIZ: de Wet Langdurige Zorg (WLZ) betaalt residentiële dienstverlening: wonen bij een 

zorginstelling. Vaak in combinatie met dagbesteding. Cliënten betalen wel een eigen bijdrage. Kijk 

voor meer info op www.ciz.nl. 

• Gemeente: de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) betaalt ambulante dienstverlening. 

Denk hierbij aan: dagbesteding zonder dat je bij een zorginstelling woont.  

 
■ Vragen? 
Neem voor meer informatie contact op met het klantenbureau Pluryn, tel. 088 - 779 50 00, 
klantenbureau@pluryn.nl.  
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