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Betere Buren: we helpen u graag verder
Heeft u een geschikte klus, werkervarings- of werkplek voor ons?
Aarzel dan niet en neem contact met ons op. Wij helpen u graag verder.
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Hoofdvestiging Betere Buren
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, fietsreparatie
en scootmobielpool gevestigd.

Contact
(045) 727 1250
bereikbaar ma-do 08.00-16.00 uur en
vr 08.00-12.00 uur
e-mail: info@betereburen.nl
Voor vragen en informatie kunt u ook
terecht bij ons servicepunt. Het service punt
is gevestigd in De Werktuin,
Rumpenerstraat 4A, 6443 CB Brunssum.
Kijk voor meer informatie op

www.betereburen.nl

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

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.

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.

Wij helpen in uw eigen buurt

De mensen bij Betere Buren

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

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 werkervaring op. Ze komen weer in een
werkritme, hebben collega’s en sociale contacten en volgen
eventueel een (vak)opleiding of cursus.

• Was- en strijkservice (inclusief thuis ophalen
en afleveren);
• Naai- en herstelservice;
• Werkplaats voor reparaties aan fietsen;
• Onderhoud van tuinen, parken en groenstroken;
• Reparaties en eenvoudige klussen (niet elektrisch);
• Onderhoud en schilderwerk;
• Folders rondbrengen;
• Inpakwerk;
• Kantinewerkzaamheden;
• Opruimwerkzaamheden en afvoeren
groot afval;
• Kleine verhuizingen;
• Servicepunt / Betere Buren

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 werkzaam
heden waarbij u wel wat extra handen kunt
Betere Buren
gebruiken? Betere Buren helpt u graag. En u
werkt anders. Maar u
helpt Betere Buren.
kunt er zeker van zijn dat
u het product, de dienst
én de kwaliteit krijgt
die u van ons mag
verwachten

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.
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