De maatschappelijke ondernemingen.
Powered by Pluryn

MET S
TROT

DUBBELE
DUURZAAMHEID
Meedoen in de samenleving is makkelijker
als je werk hebt. Want werk geeft
zelfvertrouwen, zorgt voor eigenwaarde
en vergroot je sociale netwerk. Of het
nou betaald of onbetaald werk is, je doet
mee! Vandaar dat Pluryn veel werk maakt
van arbeidsparticipatie voor mensen met
een arbeidsbeperking. In deze brochure
maakt u kennis met onze maatschappelijke
ondernemingen en andere initiatieven,
zoals de bedrijvenprojecten.
Dubbele duurzaamheid kenmerkt de
activiteiten van Pluryn op het gebied
van arbeidsparticipatie. Maar wat is
dat precies: dubbele duurzaamheid?
We bedoelen ermee dat mensen voor
wie betaald werk niet vanzelfsprekend
is, zinvol en leuk werk vinden in onze
maatschappelijke ondernemingen en
bedrijvenprojecten. Dat is duurzaam
ondernemen. Tegelijkertijd leveren de
medewerkers met hun inzet een bijdrage
aan de samenleving. Dat noemen we
dubbel duurzaam.

Ons bedrijvenproject bij FastNed is een
mooi voorbeeld van dubbele duurzaamheid. Het A-team, dat de snellaadstations
langs de snelweg onderhoudt, draagt
bij aan het aantrekkelijker maken van
elektrisch autorijden. De teamleden
hebben passend werk en vervullen
een sociaal gewaardeerde rol. De klantwaardering voor de stations die het team
onderhoudt, is namelijk flink gestegen.
Ik denk ook aan de mensen die in het
RadboudUMC werken. Ook zij hebben
passend werk en vervullen een sociaal
gewaardeerde rol. Zij leveren daarnaast
een mooie bijdrage aan het patiënten
proces in het ziekenhuis.

Eric Tonn
Manager Arbeidsparticipatie Pluryn
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Voor een (h)eerlijke kop
verse koffie, zelf gebrand
uit bonen van over de hele
wereld.
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Alle gezelligs, bijzonders
en lekkers onder één dak
én op locatie. Leuk je te
ontmoeten!
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Kennis van reparatiezaken,
verstand van fietsen.
Middenin het centrum
van Nijmegen.

Pluryn helpt op het gebied
van persoonlijke ontwikkeling,
leren en werken.
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Leverancier van vers, lokaal
en duurzaam, ontmoetingsplek bij uitstek. Hoe super
wil je het hebben?

Full service grafisch bedrijf.
Professioneel, creatief en
baanbrekend in ‘druk’ én
‘werk’.
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Maakt van theedrinken een
ultieme belevenis, die je
iedere dag wilt ervaren.
Proef het verschil!

22

P

Cadeaupakketten met
zorg samengesteld door
de maatschappelijke ondernemingen van Pluryn.
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Eten, drinken, werken en
vergaderen op het station.

De maatschappelijke ondernemingen
en bedrijvenprojecten van Pluryn
bieden mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt een leer-werkplek en
de mogelijkheid waardevolle werk
ervaring op te doen. We ondersteunen
ook bij de persoonlijke ontwikkeling
zodat de zelfredzaamheid en loonwaarde vergroot worden. Meedoen in
de samenleving staat hierbij centraal.

6

Nezzo print en creatie in het kort:
• Flyers
• Briefpapier
• Roll-up banners
• Visitekaartjes
• Spandoeken
• Vlaggen
• Mailings
• Grafisch ontwerp
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DRUK AAN
HET WERK
Full service grafisch bedrijf Nezzo print en creatie is
baanbrekend in ‘druk’ en ‘werk’. In ons stoere bedrijfs
pand in hartje Druten verzorgen de medewerkers
professioneel print- en drukwerk en grafische producties.
Voor particulieren en bedrijven. Maar we doen meer.
Ook voor creatieve vormgeving, gepersonaliseerde
mailings en de nabewerking van print- en drukwerk
ben je bij ons aan het juiste adres. Wel zo gemakkelijk!

Eigen opleiding en portfolio
Nezzo verzorgt een grafische opleiding, speciaal voor
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Je krijgt
lessen in vormgeving, kleur-beheer en drukwerk
nabewerking. Ook maak je kennis met opmaakprogramma’s
als InDesign en Photoshop. Met je diploma op zak, kun
je aan de slag bij een grafisch bedrijf. Als medewerker
van Nezzo leer je ook hoe je een portfolio moet maken.
Hierin staat precies omschreven wat je hebt geleerd,
zodat je jezelf op een goede manier kunt presenteren.

Kattenburg 60, Druten
0487 - 52 90 90
www.nezzo.nl
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JE PROEFT
HET VERSCHIL
In Bloesem Theehuis, in het Brabantse Herpen, draait
alles om thee. In de gezellige theeschenkerij of op het
zonnige terras geniet je van de heerlijkste, zorgvuldig
geselecteerde theesoorten en van zoete en hartige
lekkernijen uit eigen keuken. In onze winkel kun je
terecht voor thee, theepotten, leuke theeaccessoires en
andere verrassende cadeaus. Onze gastheren en –vrouwen
verwelkomen je graag voor een high tea of een arrangement op maat. Vraag eens naar de mogelijkheden.

Actief in de omgeving
Bloesem is ook een prachtige werkplek. In ons theeatelier
verpakken medewerkers thee voor horeca, bedrijven en
retail. Ook stellen ze hier cadeau- en kerstpakketten
samen. Verder beschikken we over een eigen facilitaire
dienst. Deze verzorgt een aantal ondersteunende werkzaam
heden, zoals de inkoop, was, afwas en schoonmaak. Onze
facilitair medewerkers zijn ook actief voor bedrijven in de
omgeving. Bloesem werkt sowieso veel samen met lokale
en regionale ondernemers, andere maatschappelijke instel
lingen en de gemeente. Bloesem biedt leer-werktrajecten
aan mensen voor wie werk niet eerder in beeld was.
Wooijstraat 4a, Herpen
0486 - 41 27 89
www.bloesemtheehuis.nl
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Bloesem Theehuis in het kort:
• Theeschenkerij
• Thee-atelier
• Winkel
• High tea
• Kerstpakketten
• Vergaderarrangementen
• Bedrijfsuitjes
• Familie-arrangementen
• Workshops
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M
WAR ET
MTE
Coffyn Koffiehuis & Branderij in het kort:
•
•
•
•
•
•
•

Ontmoeting in de Coffynkas of op het terras
Biologische en fairtrade koffie
Zeven verschillende soorten koffie
Koffieproeverij
Workshops & Arrangementen
Cadeaupakketten
Eigen koffiebranderij
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VOOR EEN (H)EERLIJKE KOP KOFFIE
Zin in een (h)eerlijke kop koffie met iets lekkers?
Kom gezellig langs bij Coffyn. De medewerkers serveren
versgebrande, duurzame koffie, waarbij de ambachtelijke
bereiding vooropstaat. Behalve koffiehuis is Coffyn
namelijk ook een branderij. Je kunt voor je kopje koffie
kiezen uit bonen vanuit de hele wereld. Het branden
en verpakken van koffie doen we helemaal zelf. We
leveren onze koffie ook aan tal van (horeca)bedrijven
en organisaties.

Beter leerwerktraject
Tijdens een bezoek aan Coffyn doe je er goed aan een
kijkje in onze winkel te nemen. Hier verkopen we naast
onze huisgebrande koffiemelanges ook door onszelf
samengestelde cadeaupakketten en leuke koffie
accessoires. Ook gezelschappen zijn van harte welkom
bij Coffyn. Bijvoorbeeld voor een arrangement of een
koffieproeverij, inclusief een demonstratie van het
koffiebrandproces. Coffyn is gehuisvest in een sfeervolle kas op het terrein van Intratuin Malden.

Rijksweg 65a, Malden
024 - 329 47 40
www.coffyn.nl
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LEUK JE TE
ONTMOETEN
BliXem heeft veel te bieden. Heel veel. In ons pand aan
de Groesbeekseweg in Nijmegen vind je BliXem eetcafé
waar de medewerkers je in een gastvrije sfeer ontvangen.
Met liefde wordt je drankje, lunch, diner, High Tea of
High Wine verzorgd. Vanuit ons eetcafé loop je meteen
door naar de BliXem Cadeauwinkel. Een klein paradijs
voor iedereen die van sieraden, kraamcadeaus, verantwoord speelgoed of grappige hebbedingetjes houdt. Winkel
je liever thuis? Dan is onze webshop iets voor jou.

Onze wegen kruisen elkaar
BliXem Catering verzorgt onder meer lunches, (bedrijfs)borrels en buffetten op locatie. Je komt ons tegen in
bedrijven, op feestelijke gelegenheden, tijdens evenementen
en bij mensen thuis. De cateringservice biedt de mede
werkers een mooie kans om werkervaring buiten BliXem
op te doen. Want bij BliXem staat het ontmoeten van de
samenleving centraal. Die ontmoeting vind je ook terug
in onze naam. De grote letter X staat voor het kruisen
van wegen: wegen van mensen met en zonder een
beperking en wegen van maatschappelijk en commer
cieel ondernemen.
Groesbeekseweg 75, Nijmegen
024 - 388 86 78
www.blixemnijmegen.nl
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Blixem in het kort:
• Terras
• Eetcafé
• Catering
• Cadeauwinkel
• Webshop
• Relatiegeschenken
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Buurtmarkt Breedeweg in het kort:
• A-merken
• (Biologische) streekproducten
• Bakkerij
• Boodschappenservice
• Lunchroom
• Kookworkshops

MET
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TS
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HOE SUPER WIL
JE HET HEBBEN?
Sinds een paar jaar beschikt het Groesbeekse kerkdorp
Breedeweg met Buurtmarkt Breedeweg weer over een
echte supermarkt, met A-merken, een eigen huismerk
en veel verse artikelen. De ambachtelijke bakker levert
dagelijks brood. Kleinbrood en gebak komen uit onze
eigen bakkerij. Trots zijn we op de samenwerking met
regionale leveranciers en de biologische en duurzame
streekproducten die zij leveren. Lokale wijnen en
sappen, groente en fruit, zuivel, vlees en honing: veel
klanten rijden er graag voor om.

Ontmoetingsplek bij uitstek
Onze buurtmarkt is een ontmoetingsplek bij uitstek.
Voor bewoners uit Breedeweg, maar ook voor wandelaars
en fietsers tijdens hun verkenningstocht door het prachtige
heuvellandschap. In onze lunchroom kun je genieten
van een kopje koffie of thee, frisdrank, vers gebak,
soep van het huis, een tosti of belegd broodje. In de
zomermaanden is ook ons zonnige buitenterras open.
Zakelijke klanten vinden bij ons een relaxte werkplek.
Dankzij de aanwezige WIFI-spot heeft iedereen gratis
toegang tot internet.
Bredeweg 61, Groesbeek (Breedeweg)
024 - 397 08 63
www.buurtmarktbreedeweg.nl
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VERSTAND
VAN FIETSEN
In het centrum van Nijmegen staat een fantastische
fietsenzaak: Bikewerk. De fietswinkel met reparatiewerkplaats is een samenwerking tussen Pluryn, stichting
Wijkwerk en Jan Kooij 2 Wielers. Bij Bikewerk kun je
terecht voor een breed scala aan nieuwe en tweedehands fietsen, zoals stads- en kinderfietsen, ATB- en
racefietsen en elektrische fietsen. Verder beschikken
we over een ruim assortiment aan fietsaccessoires en
-onderdelen. Bikewerk beheert en onderhoudt fietsen
voor bedrijven, organisaties en particulieren. Zo houden
we werkgevers gezond mobiel!

Repair & Go
Onze mensen hebben verstand van en liefde voor fietsen.
Bikewerk voorziet duidelijk in een behoefte. Met de
Repair & Go service breng je je fiets voor reparatie en
haalt deze later weer op. Ondertussen krijg je een
leenfiets van ons mee. Bij Bikewerk doen medewerkers
relevante werkervaring op als fietsenmaker, maar ook
als medewerker administratie, chauffeur/bijrijder of
schoonmaker. Bikewerk is een leer-werkbedrijf waar je
een vakdiploma op mbo-niveau kunt halen.
Regulierstraat 29, Nijmegen
024 - 323 16 05
www.bikewerk.nl
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Bikewerk in het kort:
• Stadsfietsen en elektrische fietsen
• Race-/ATB-fietsen
• Kinderfietsen
• Gebruikte fietsen
• Accessoires en onderdelen
• Repair & Go service
• Bedrijfsfietsen
• Werkkostenregeling
• Fietsbeheer
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STATIE in het kort:
• Lunchen en dineren
• Koffie ‘on-the-go’
• Vergaderzalen
• Flexwerkplekken
• Reizigersinformatie

M
ALLUET
RE
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EEN KONINKLIJKE
ONTVANGST
Wachten op de trein, dineren, flexwerken of vergaderen
op een koninklijke locatie? Dat kan allemaal bij STATIE
op station Apeldoorn. De voormalige koninklijke
wachtkamer is nu dé plek voor inwoners van Apeldoorn, reizigers en toeristen ‘to meet, seat and eat’.
Bij de informatiebalie kun je bovendien terecht voor
reizigersinformatie en tips voor een verblijf in het
gezellige Apeldoorn. Dus of je nu lekker komt dineren,
informatie zoekt, wil werken of koffie nodig hebt voor
onderweg: iedereen is welkom bij STATIE!

Vorstelijk vergaderen
Op de bovenetage van STATIE bevinden zich twee
vergaderruimtes: de Koningin Wilhelminazaal en de
Prinses Margrietzaal, vernoemd naar de twee laatste
bewoners van paleis Het Loo. Alle voorzieningen zijn
aanwezig. Natuurlijk behoren een lunch of diner uit eigen
keuken tot de mogelijkheden. Daarnaast beschikken we
over een flink aantal flexwerkplekken. Voor als je je
wachttijd nuttig wil besteden.

Stationsplein 4, Apeldoorn
088 - 779 30 55
www.statie.nl
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PLURYN HELPT MENSEN
AAN HET WERK
Een leuke baan. Dat wil toch iedereen?
Pluryn gaat uit van de dromen, kansen
en mogelijkheden van mensen. Samen
stippelen we een diploma- en werk
ervaringstraject uit. Met als uiteindelijke
doel het vinden van die droombaan,
waarin mensen het maximale uit zichzelf
kunnen halen. Pluryn heeft daarvoor alle
expertise op het gebied participatie
gebundeld.

Dankzij onze integrale aanpak kunnen
we zoveel mogelijk mensen aan het werk
helpen en laten meedoen in de samen
leving. We doen dit op maat en met snel
resultaat, via onder andere praktijk
onderwijs, leerwerktrajecten, talenten
expeditie, arbeidstraining, arbeidsmatige
dagbesteding, arbeidsre-integratie, jobcoaching, vrijwilligerswerk, opstapbanen
en reguliere banen.

TOEMET
KOM
ST

Pluryn biedt de volgende mogelijkheden
en activiteiten aan:
• Maatschappelijke ondernemingen;
• Talentenexpeditie;
• REA College, praktijkgerichte beroepsopleidingen;
• Jobstap re-integratietrajecten;
• Begeleid werken bij gewone bedrijven;
•	Leerwerkbedrijven (o.a. Meneer Vos, Multimediacentrum, Ambachtsplein,
Leerwerkbedrijf Nijmegen-West, Match! Atelier en kadowinkel);
•	Initiatieven waarbij Pluryn betrokken is
(o.a. Bakkerscafé Brood op de Plank. Gasterij ’t Groeske).
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DE VELE VOORDELEN

Voor gemeenten, werkgevers en medewerkers
One-stop-shop
Via onze trajecten voor arbeidsparticipatie
begeleidden we al heel veel mensen
met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleid naar (on)betaald werk
of een andere vorm van participatie.
Ons one-stop-shop-concept is dan ook
aantrekkelijk voor gemeenten het UWV.
We boeken aantoonbare en snelle
resultaten, weten we alles over complexe
doelgroepen en hebben toegang tot een
groot netwerk van (reguliere) werkgevers.

Maatschappelijk verantwoord
ondernemen
Steeds meer werkgevers vinden maatschappelijk verantwoord ondernemen
(MVO) belangrijk en willen (meer)
mensen met een arbeidshandicap of
langdurig werklozen in dienst nemen.
Pluryn helpt bedrijven bij het realiseren
van hun MVO-doelstellingen. We kennen

de doelgroep, bieden de benodigde
(werk)participatietrajecten en weten
hoe we wensen, mogelijkheden en
omstandigheden optimaal op elkaar
kunnen laten aansluiten.

Volop mogelijkheden
Pluryn maakt veel werk van het zoeken
naar en creëren van werkplekken voor
mensen voor wie een betaalde baan
niet vanzelfsprekend is. Ga je voor een
betaalde baan? Dan kun je kiezen uit
verschillende beroeps- en Entree
opleidingen of een re-integratietraject.
Via begeleiding en coaching op de
werkvloer vergroten we je kans op
succes. Ook voor leerwerktrajecten ben
je bij ons aan het juiste adres. Je kunt
bijvoorbeeld begeleid aan de slag bij
een bedrijf of in een maatschappelijke
onderneming. Weet je niet wat je wil
of kan? Volg dan de Talentenexpeditie!

www.pluryn.nl/participatiepunt
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Schenk eens wat anders in het kort:
• Geschenkpakketten
• Kerstpakketten
• Met zorg samengesteld
• Artikelen uit eigen ateliers
• Streekproducten
• Schenk! cadeaubon

MET
ZORG
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BIJZONDERE
CADEAUPAKKETTEN
De cadeaupakketten van ‘Schenk eens wat anders’
zijn een initiatief van de gezamenlijke maatschappelijke
ondernemingen van Pluryn. Ze bevatten o.a. artikelen
uit eigen ateliers, biologische producten of producten
afkomstig uit de streek. Leuk om te geven!
Schenk eens wat anders presenteert jaarlijks een serie
bijzondere kerstpakketten in verschillende thema’s en
prijsklassen. Daarnaast zorgt Schenk eens wat anders
voor algemene geschenkpakketten en relatiegeschenken,
op maat, die eventueel te personaliseren zijn. Mensen
met een afstand tot de arbeidsmarkt werken mee aan
de pakketten. Dat maakt ze niet alleen tot een mooi
cadeau. Je toont er als gever ook maatschappelijke
betrokkenheid mee!

Zelf kiezen met de Schenk! cadeaubon
Met de Schenk! cadeaubon kan de ontvanger zelf gaan
genieten of shoppen bij een van onze maatschappelijke
ondernemingen. Bijvoorbeeld boodschappen doen bij
de Buurtmarkt of genieten van een high tea bij Bloesem!

www.schenkeenswatanders.nl

Sterker in de samenleving
Een mens kijkt van nature graag vooruit, maakt plannen, heeft dromen. Goed wonen,
een vak leren en werken. Ook wanneer er sprake is van complexe problematiek. Pluryn
behandelt en ondersteunt mensen, met als doel het vergroten van kansen op een
zo volwaardig en zelfstandig mogelijke plek in de samenleving. Dit doen we met ruim
6.000 medewerkers (inclusief Intermetzo) via onze landelijk werkende voorzieningen
voor gehandicaptenzorg, jeugdzorg en GGZ. En ook door middel van ambulante diensten,
arbeidsintegratie, onderwijs en maatschappelijke ondernemingen. Iedereen doet mee!
De kracht komt uit de mensen zelf. Pluryn ondersteunt hen daarbij.

Informatie en advies
Voor meer informatie of aanmelding kun je
terecht bij het klantenbureau van Pluryn:

088 - 779 50 00

www.pluryn.nl

3309-BMO0518C039

klantenbureau@pluryn.nl

