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RIBW HET KWEEKPLEIN
Eindsestraat 3
6612 AJ Nederasselt

John van Schipstal
T: 06 553 66 898
E: j.v.schipstal@ribw-nr.nl

WAAR

‘Wat ik vooral leuk vind aan 
dit project is dat je een rol 
hebt in het productieproces 

van de kwekerij’

Een deelnemer zegt:

DINSDAG:  10.00-16.00  uur
WOENSDAG:  10.00-16.00  uur
DONDERDAG: 10.00-16.00  uur
VRIJDAG:  10.00-16.00  uur

WERKTIJDEN

Zelfstandigof in een
team

RIBW het Kweekplein is een werkproject van de RIBW 
de Nijmegen & Rivierenland dat plaatsvindt op de 
locatie van ‘Heeren van Nederasselt’. Deelnemers aan 
deze arbeidsmatige activiteit werken in een beschutte 
omgeving aan hun persoonlijke leerdoelen.  

Dit project onderscheidt zich met name door de afwis-
selende werkzaamheden en de mogelijkheid om bin-
nen een echt bedrijf aan het werk te zijn. Vakkrachten 
van ‘Heeren van Nederasselt’ en begeleiders van de 
RIBW ondersteunen de deelnemers. De werkzaam-
heden zijn geschikt voor mensen mét maar ook zónder 
werkervaring.

Heeren van Nederasselt biedt ook werkervarings-
plaatsen aan andere zorginstellingen. Deelnemers 
werken samen. Bij de keuze van werkzaamheden 
wordt gekeken naar mogelijkheden en rekening 
gehouden met beperkingen. 

RIBW het Kweekplein biedt vele  mogelijkheden:
• Medewerker kwekerij
• Hovenier
• Productiemedewerker
• Magazijnmedewerker
• Winkelbediende
• Chauffeur  
Op de achterzijde kunt u meer informatie 
vinden over dit aanbod

RIBW het Kweekplein

Werken in en rondom de kassen

Opstap 
naar 
werk
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Medewerker kwekerij
In de kwekerij leert u hoe u planten, groenten en 
kruiden kweekt, verzorgt en voorbereidt voor de ver-
koop aan de particulier. Daarnaast werkt u mee aan 
het dagelijks onderhoud in en rond de kassen van de 
kwekerij.

Hovenier
Ook tuinonderhoud bij particulieren behoort tot de 
mogelijkheden. Taken als het snoeien en trimmen van 
bomen en hagen, het wieden, maaien, en de verzor-
ging van paden en terrassen horen daarbij.

Productiemedewerker
De productieafdeling biedt opdrachten zoals het 
samenstellen van (kerst)pakketten, het stickeren van 
boeken tot het snijden van badmatten voor de HEMA.

Magazijnmedewerker
In het magazijn leert u alles over logistiek, zoals het 
sorteren, registreren en opslaan van goederen.

Winkelbediende
RIBW het Kweekplein beschikt over een eenvoudige 
theetuin. Alle artikelen, van meubels tot door cliënten 
gemaakte (kado)artikelen worden hier te koop aan-
geboden. Heeft u een servicegerichte houding en ben 
u sociaal dan is het werken in de winkel misschien iets 
voor u.

Chauffeur
Naast het vervoer van de producten en artikelen van
bovenstaande afdelingen kunt u ook ingezet worden 
voor het taxivervoer van deelnemers van en naar 
RIBW het Kweekplein.

Zelfstandigof in een
team

Opstap 
naar 
werk

De RIBW Nijmegen & Rivierenland 
begeleidt mensen met een (ernstige) 
psychiatrische aandoening een zo 
gewoon mogelijk bestaan als burger 
in de samenleving te leiden. 
De RIBW biedt professionele bege-
leiding op het vlak van beschermd 
wonen, zelfstandig begeleid wonen 
en dagbesteding en werk. Uitgangs-
punt daarbij is dat wordt uitgegaan 
van de kracht en zelfredzaamheid 
van mensen.


