
Wil jij ook zinvol 
aan het werk?

experts in behandelen

KLUSPUNT BIEDT ZINVOLLE  
(ARBEIDSMATIGE) DAGBESTEDING
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Kluspunt

Kluspunt
Kluspunt biedt zinvolle (arbeidsmatige) dagbesteding aan  
cliënten binnen en buiten WLGroep. Het gaat om activiteiten die  
voor cliënten van verschillend niveau geschikt zijn.

KLUSPUNT BESTAAT UIT DRIE ONDERDELEN:

1   Productiewerk vanuit het  
magazijn van WLGroep. 

Dit wordt op diverse locaties uitgevoerd. 
Het werk kan ook opgehaald worden 
in werkbakken en op de eigen woning 
uitgevoerd worden. 

Denk hierbij aan kaartjes inpakken, stic-
kers plakken op kruidenzakjes, snoepjes 
inpakken en/of zakjes vullen met servet 
en tandenstoker voor restaurants. Deze 
werkzaamheden bestaan voornamelijk 
uit repeterende handelingen die ook in 
kleinere handelingen opgeknipt kun-
nen worden. Ook kan de keus gemaakt 
worden om samen met de begeleiding 
werkzaamheden uit te voeren.
 

2 Interne werkzaamheden

Werkzaamheden die in opdracht van 
locaties en afdelingen van WLGroep 
gedaan worden.

Dit werk wordt gecoördineerd vanuit  
het activiteitenplein in Wognum.  
Een groep( je) cliënten gaan aan de slag 
samen met een begeleider. Denk hierbij 
aan klussen zoals milieudienst 
(ophalen van afval en oud papier),  
doppen inzamelen, tuinwerkzaamheden, 
speeltuin schoonhouden, onderhouds-
klussen op de boerderij, koffie rond- 
brengen en/of ondersteunen met koken.
 

3 Externe werkzaamheden
 
Werkzaamheden die in opdracht van  
externe bedrijven en organisaties  
gedaan worden.

Dit werk wordt gecoördineerd vanuit 
locatie de Makerij in Hoorn. Een groep( je) 
cliënten gaan aan de slag samen met 
een begeleider. Denk aan tuinwerkzaam-
heden, papier prikken, vuilnisbakken 
legen, de was doen en/of meewerken in 
de productie van een bedrijf.
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Zinvolle invulling van de dag! 
 

Een gevarieerd aanbod van zowel binnen- als buiten -
activiteiten op diverse locaties. Nieuwsgierig geworden?  
Neem contact op met Kluspunt@Leekerweide.nl

Zinvol 
bezig zijn

Samen 
100%

Op je eigen 
niveau

Je waardevol  
voelen

Verbonden 
met de 

maatschappij

Ruimte voor  
ontwikkeling



www.wlgroep.nl

Postbus 1  1687 ZG  Wognum
Verlengde Kerkweg 1  1687 CC  Wognum

T: 0229 - 57 68 68
E: info@wlgroep.nl
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experts in behandelen

Werkt op deze locaties:
• Kluspunt Reuring
• Kluspunt Magazijn
• Kluspunt Durf
• Kluspunt De Makerij


