
WERKPLAATSEN
Interesse om als deelnemer of 
vakvrijwilliger actief te worden in één 
van onze werkplaatsen? Of ben je een 
buurtbewoner en heb je hulp nodig bij een 
klus? De werkplaatsen zijn maandag tot 
en met vrijdag geopend van 9:30 tot 16:00 
uur. Dit zijn de werkplaatsen die we op dit 
moment in de aanbieding hebben:

 Fietsen 
Reparaties en verkoop van tweedehands 
fietsen voor een kleine prijs. Tijdens 
openingstijden staan wij voor uw vragen 
rondom fietsen klaar. Wij nemen geen 
reparaties van elektrische fietsen aan.

 Metaal 
Lassen en metaalbewerking: van kunstwerken 
tot industriële vormgeving, zoals lampen en 
houtkachels, meubels en maatwerk.

 Hout 
Het opknappen en bouwen van meubels  
en andere houtzaken.

 Souvenirs- en kringloop 
In een aantal werkplaatsen knappen we  
oude spullen op. Soms worden die spullen 
bewerkt tot souvenirs of kringloopproducten. 
We organiseren regelmatig een braderie.

 Kunst 
Onze sfeervolle ateliers bieden ruimte 
en materialen voor allerlei creatieve 
werkzaamheden. We werken samen met 
verschillende kunstenaars voor inspiratie 
en advies. Soms hebben we exposities, 
projecten en opdrachten. 

 Keuken 
Eten verbindt. Iedere dag wordt door 
meerdere deelnemers een warme maaltijd 
bereid en gezamenlijk genuttigd tijdens de 
lunch. 

 Zeefdrukkerij 
Het ambachtelijk ontwerpen en bedrukken 
van textiel, posters, stickers en andere 
materialen is een terugkerende activiteit  
op West.

 Recycle 
De laatste jaren richten we ons in de 
werkplaatsen steeds meer op circulaire 
activiteiten, zoals het recyclen van 
plastic. Dat doen we onder andere met 
sociaal ondernemers die samen met 
onze deelnemers zoeken naar nieuwe 
toepassingen. 

 Wijkactiviteiten 
Ook buiten de poorten van onze 
voorzieningen zijn we actief. Vaak in 
samenwerking met partners. Zo gaan 
we maandelijks op excursie met de 
Rotterdampas, helpen buren met een vraag, 
zijn uitgiftepunt voor de Dierenvoedselbank 
Rijnmond, organiseren braderieën op ons 
eigen terrein, dragen zorg voor een schone 
buurt en we onderhouden de buurttuin. 

 Maatschappelijke werkplaatsen 
Sinds 2019 zijn we gestart met 
leerwerkplekken en maatschappelijke 
werkplaatsen bij Rotterdamse organisaties 
en ondernemers. 

IETS DOEN?
Wat kun je als deelnemer met een 
ondersteuningsvraag verwachten van 
een traject bij Pluspunt Rotterdam?
• Een sociaal-, leer- of werktraject 

afgestemd op jouw interesses en 
kwaliteiten;

• Begeleiding bij het ontwikkelen van 
sociale- en arbeidsvaardigheden in 
onze werkplaatsen;

• Ondersteuning bij je ontwikkelvragen, 
zodat je (weer) stappen kunt maken in 
het leven;

• Een veilige en inspirerende 
werkomgeving met gezellige collega’s.

En niet te vergeten:
• Iedere werkdag een heerlijke  

warme maaltijd;
• Een onkostenvergoeding per dagdeel;
• Veiligheidsschoenen en werkkleding 

(mits noodzakelijk);
• Een Rotterdampas. 

MEEDOEN?
Heb je een vraag of ergens hulp bij 
nodig? Wil je vakvrijwilliger worden?  
Laat het ons weten. Kom gerust eens 
langs voor een kop koffie of thee, wij 
stellen onze deskundigheid en middelen 
graag beschikbaar. 

AAN DE SLAG!
Ben je enthousiast geworden?  
Kom gerust eens langs of maak een 
afspraak op één van de locaties voor  
een rondleiding.

Onze trajecten worden bekostigd vanuit 
Wmo, WLZ, IFZO, educatie, werk, 
welzijn en fondsen. We werken graag 
samen met organisaties, ondernemers 
en initiatieven aan een beter leven voor 
iedereen. 


