
Pluspunt Rotterdam is een 
werkcentrum voor Rotterdammers 
die een steuntje in de rug nodig 
hebben én Rotterdammers die 
daar een bijdrage aan willen 
leveren. In onze werkplaatsen 
werken wij aan een beter leven 
voor iedereen. 

Dit doen wij op twee locaties: 
Pluspunt Noord en Pluspunt 
West. Daarnaast bieden 
wij leerwerktrajecten in 
samenwerking met sociaal 
ondernemers in M4H.

VISIE
Pluspunt werkt aan een samenleving waarin 
mensen actief vormgeven aan hun eigen leven 
en naar vermogen deel kunnen nemen aan de 
samenleving, het onderwijs en de arbeidsmarkt. 
Deze uitgangspunten vertaalt Pluspunt in 
begeleiding-op-maat op het terrein van zorg, werk, 
welzijn, kunst, cultuur, educatie en duurzaam 
ondernemen.

WERKEN AAN EEN BETER LEVEN

Heb je hulp nodig 
bij het vinden van 
een daginvulling?  

Heb je zin in een 
praatje maar zit 
je alleen thuis?

Wil je iets leren 
maar weet je 

niet hoe?

Ben je aan het 
klussen, maar heb 
je geen werkbank?

Heb je nog een gaatje 
in je agenda en wil je 

ons graag helpen?

MISSIE
Pluspunt streeft naar een samenleving 
zonder armoede, achterstanden, 
eenzaamheid, werkloosheid, uitsluiting 
en gezondheidsverschillen. We bieden 
traject-, werk- en sociale begeleiding 
aan mensen voor wie zelfstandig wonen, 
werken en leven een (te) grote uitdaging is.

Zit je krap bij kas en is een 
(dieren)voedselpakket een 

welkome aanvulling?

Heb je een 
fiets over of 
is ‘ie kapot?

Heb je een duurzaam 
bedrijf en zoek je 

extra handjes?

Ben jij of ken jij 
iemand die weer 
aan de slag wil?

Woon je in de 
buurt en heb je 

zin in koffie?
CONTACT
Locatie Pluspunt Noord
Noorderhavenkade 142
3038 XT Rotterdam
010-467 66 14

Locatie Pluspunt West
Samuel Mullerplein 17C
3023 SK Rotterdam
010-846 96 87

Pluspunt in M4H
Gedempte Keilehaven, 
Keilestraat 5, 3029 BP Rotterdam
06-408 04 094

info@pluspuntrotterdam.info
instagram/facebook:  
@stichtingpluspuntrotterdam
www.pluspuntrotterdam.info

Openingstijden
Werkdagen van 9:30 uur tot 16:00 uur. 

EVEN 
KENNISMAKEN


