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Wij helpen in uw eigen buurt

Denise Jongboom: “Als alleenstaande moeder was ik lange
tijd thuis bij mijn kinderen.
Toen zij iets groter werden,
Ik ben
wilde ik graag aan het werk.
Denise Jongboom
Maar waar? Ik was er lang uit
Ik werk bij
geweest. Via ISD BOL kwam
Betere Buren
ik bij Betere Buren terecht. Ik
dacht even: ‘Wat moet ik hier?’.
Maar al snel merkte ik dat dit juist
een geweldige kans was. Hier kon
ik werkervaring opdoen en cursussen
volgen.”

Wij, de medewerkers van Betere Buren, staan voor u klaar.
Dichtbij, in uw eigen buurt. Een greep uit onze mogelijkheden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Was- en strijkservice (inclusief thuis ophalen en afleveren);
Naai- en herstelservice;
Werkplaats voor reparaties aan fietsen en brommers;
Onderhoud van tuinen, parken en groenstroken;
Reparaties en eenvoudige klussen (niet elektrisch);
Onderhoud en schilderwerk;
“Door bezuinigingen verloor ik mijn baan in de psy
Folders rondbrengen;
chiatrische zorg. Daar stond ik dan met mijn diploma
Productie- en inpakwerk;
en werkervaring! Noodgedwongen ben ik bij ISD BOL
Huishoudelijk werk in de thuiszorg;
een uitkering aan gaan vragen. Zij vroegen mij toen:
Kantinewerkzaamheden;
‘Is werken als praktijkbegeleider bij Betere Buren
Opruimwerkzaamheden en afvoeren groot afval;
niets voor jou?’ Ik was blij dat ik een uitkering kreeg
Kleine verhuizingen;
en bezig kon blijven.”
Servicepunt / Winkel Betere Buren (Kerkstraat)
“Al gauw voelde ik me hier thuis. Inmiddels heb ik
een vast contract bij Betere Buren. Als één van de
weinigen. Tenslotte is het de bedoeling dat je hier
voorbereid wordt op een baan op de arbeidsmarkt!
Ik coach nu met veel plezier de medewerkers van
Betere Buren. Dat is vaak een uitdaging want niet
iedereen komt vrijwillig - en dus positief - binnen.
Maar de meesten zie je na een tijdje echt opbloei
en. Ze hebben weer een reden om ’s ochtends op
te staan. En hun zelfvertrouwen groeit door het
werk en de trainingen.”

Ik ben
Josette Koch:
Ik werk bij
Betere Buren

“Ook onze klanten zeggen vaak dat ze blij met
ons zijn. Dat is wat Betere Buren écht inhoudt.
Namelijk dat we aan twee kanten goed werk
leveren: voor onze klanten én voor de mensen
die hier werkervaring opdoen. Ik ben er trots op
dat ik daaraan mag bijdragen.”

“Ik help ook regelmatig met
de lunches die we wekelijks in
het Hammerhoes verzorgen. De buurt
bewoners daar zijn oprecht blij dat we dit
voor hen organiseren. Mijn werk geeft mij
een goed gevoel want ik draag mijn
steentje bij. Ik doe iets waardevols.”

“Ik begon bij het servicepunt van Betere Buren in de
Kerkstraat. Werken daar vond ik ontzettend leuk. Ik zag hoe
tevreden de mensen waren als ze hun schone was- en strijkgoed bij
ons kwamen ophalen. Nu werk ik bij Betere Buren aan de Boschstraat.
Ook daar pak ik door want ik wil niet stilzitten. Die drive viel op en
zorgde ervoor dat ik een horeca-cursus mocht volgen. Geweldig,
want dat is mijn passie! Nu ben ik zelfs werkbegeleider bij de kantine
van Betere Buren. Ik begeleid collega’s die allemaal via Betere Buren
klaargestoomd worden voor een baan ‘in de echte wereld’.”
“Ik werk hier met veel plezier. Als mijn contract bij Betere Buren
afloopt, hoop ik dat het verlengd wordt. Maar één ding is zeker: door
de ervaring en cursussen die ik hier heb gekregen, weet ik dat ik een
hele goede kans maak op de arbeidsmarkt. En dat voelt goed.”

Wat kan Betere Buren voor u betekenen?
U schakelt Betere Buren in voor een klus of een dienst. Wat kunt u van ons
verwachten?
Als particulier
Als particulier kunt u gebruik maken van al onze services. Soms zelfs volledig vergoed vanuit de Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), als u huishoudelijk werk niet meer zelf kunt doen.

“Werken bij Betere Buren doe je om nieuwe
werkervaring op te doen. Zodat je klaar bent
voor de arbeidsmarkt. Maar ik zie mensen hier
vooral ook opbloeien en elke dag met meer plezier naar het werk komen. Ze krijgen
weer zelfvertrouwen én vertrouwen in hun toekomst. Net als ik.”

Als werkgever
Bedrijven kunnen ons inhuren voor losse klussen, of mensen van Betere Buren in dienst
nemen. Als iemand nog niet honderd procent productief is, kan dat in veel gevallen
met loonkostensubsidie waardoor u bespaart op loonkosten. Bij een (onbetaalde)
werkervaringsplek zorgt Betere Buren voor extra begeleiding op de werkvloer.

BETERE

De mensen bij Betere Buren
Bij Betere Buren werken bijzondere mensen. Mensen die soms al
een tijd werkloos zijn en moeilijk weer aan de slag komen. Bij
Betere Buren doen ze in maximaal twee jaar waardevolle werk
ervaring op. Ze komen weer in een werkritme, hebben collega’s en
sociale contacten en volgen eventueel een (vak)opleiding of cursus.
Er zijn veel verschillende klussen en werkzaamheden nodig om
alle medewerkers van Betere Buren een passende en leerzame
werkomgeving te kunnen bieden.
Daarom: heeft u een klus of werkzaamheden waarbij u wel wat
extra handen kunt gebruiken? Betere Buren helpt u graag. En u
helpt Betere Buren.
Omdat de mensen van Betere Buren nog bezig zijn met leren en
ontwikkelen, kan het werktempo wat lager liggen. In veel gevallen
hebben ze extra begeleiding nodig. Vandaar dat we soms met
meer mensen komen om een klus te klaren. Daarvoor vragen
we uw begrip.

“Hiervoor werkte ik bij de kringloop, tot ik
een ongeval kreeg. Bij een commercieel
bedrijf werken is moeilijk met mijn lichamelijke klachten. Toch wil ik niet thuis
zitten. Gelukkig kon ik via ISD BOL als
schilder aan de slag bij Betere Buren. Voor
28 uur per week. Daar zei de voorman al
na een paar dagen: ‘Ik kan jou wel alleen
laten’. Die erkenning had ik al lang niet meer
gekregen. Dat deed wel iets met me.”
“Inmiddels heb ik een schildercursus gevolgd.
En veel geleerd van collega’s. Ik ben trots dat mijn
collega’s en ik kwaliteit leveren. Ja, Betere Buren is een
werk-leerbedrijf. Dat is ook de reden dat we iets langzamer
werken dan een professioneel schildersbedrijf. Maar ons werk is zeker
niet minder goed! Sommige mensen lijken dat wél te verwachten, die zijn dan ook
positief verrast over het eindresultaat. Complimenten krijgen blijft leuk!”

Ik ben
Patrick Kleuters
Ik werk bij
Betere Buren
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Betere Buren: we helpen u graag verder
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Heeft u een geschikte klus, werkervarings- of werkplek voor ons?
Neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
Hoofdvestiging Betere Buren

Ik ben
Will Buck
Ik werk bij
Betere Buren

“Ik ben altijd zelfstandig ondernemer geweest. Tot de crisis
kwam. Toen daalde het aantal opdrachten gigantisch. Ik
was gedwongen om een uitkering aan te vragen. Ik ging
ook volop solliciteren. Vanwege mijn ervaring eindigde
ik vaak bij de laatste drie kandidaten. Maar helaas, ik
werd nooit eerste. Het was eigenlijk altijd mijn leeftijd,
die vonden ze te hoog. Heel frustrerend. Bij Betere
Buren kijken ze niet naar mijn leeftijd. Wat telde,
waren mijn vaardigheden en ervaring.”
“Ik doe nu de acquisitie bij Betere Buren. Als we een
klus krijgen, ga ik altijd persoonlijk bij de klant kijken.
Zo krijg ik alle informatie die nodig is voor de offerte
én voor een goede uitvoering van het karwei. Ik heb het
hier naar mijn zin. En als mijn contract niet verlengd kan
worden? Dan hoop ik dat andere werkgevers ook inzien
dat ik ondanks, of juist dankzij, mijn leeftijd heel wat te
bieden heb.”

bezoekadres
Boschstraat 18
6442 PB Brunssum

postadres
Postbus 141
6440 AC Brunssum

Op de hoofdvestiging zijn onder meer onze was- en strijkservice,
naai- en herstelservice en fietsreparatie/onderhoudswerkplaats gevestigd.
Contact
(045) 727 1250
Bereikbaar ma-do 8-16u en vr 8-11.30u
Email: info@betereburen.nl
Voor vragen en informatie kunt u
ook terecht bij ons servicepunt:
Servicepunt Betere Buren
Kerkstraat 318, Brunssum
Kijk voor meer informatie op

www.betereburen.nl

Betere Buren werkt
anders. Maar u kunt er
zeker van zijn dat u het
product, de dienst én
de kwaliteit krijgt die u
verwacht.

Maak kennis met Betere Buren. Wij helpen particulieren, bedrijven, verenigingen en
publieke organisaties in Brunssum. Ieder van ons steekt de handen uit de mouwen.
Op z’n eigen manier. In z’n eigen tempo. Maar steeds met het afgesproken resultaat.

Maak kennis met
BETERE BUREN.
Wij helpen particulieren,
bedrijven, verenigingen
en publieke organisaties
in Brunssum.

