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Contact

MEER WETEN? AANMELDEN?
Kijk op www.wij30.nl voor meer informatie. Meer informatie krijgen of je 
direct aanmelden kan ook door je contactgegevens naar ons te sturen via ons 
online aanmeldformulier: www.wij30.nl/aanmelden.

ONS CENTRALE BEZOEKADRES
Krommerijn 101
3582 CT Utrecht
030 - 292 65 15
info@wij30.nl 

 www.wij30.nl

 facebook.com/WIJ3punt0
 @WIJ030
 @wij030 

ADRESSEN VAN LOCATIES
WIJ 3.0 MALIEGILDE

Demkaweg 27
3555 HW Utrecht
030 - 244 48 71

WIJ 3.0 GHANAPLEIN

Ghanadreef 2
3564 EK Utrecht

WIJ 3.0 VLEUTEN

Buurtcentrum De Weide Wereld
Teunisbloemlaan 50
3452 CA Utrecht

WIJ 3.0 IN WA HUIS

Lange Nieuwstraat 119
3512 PG Utrecht

WIJ A/D WERF

Oudegracht 281-283 (werfkelder)
3511 PA Utrecht
030 - 737 10 24

WIJ 3.0 DE STADSBRUG

Koningin Wilhelminalaan 6, 
3527 LD Utrecht
030 - 296 13 80

WIJ 3.0 ZUID

Circulaire Werkplaats en Naald & Draad
Verlengde Hoogravenseweg 63
3525 BB Utrecht

WIJ 3.0 NIEUWEGEIN

Nijverheidsweg 9E
3433 NP Nieuwegein
030 - 303 99 87

WIJ 3.0 ZEIST

Wegwijs 7
3705 WG Zeist

WIJ 3.0 DEN DOLDER

Dagpauwoog 2 
3734 AE Den Dolder
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WIE ZIJN WIJ / WAT DOEN WIJ

specialist in activeren 
re-integratie en coaching

LEREN: OVERAL MOGELIJK
Vaardigheden leren, jezelf ontwikkelen, dat 
kan bij ons op meerdere manieren. Via het 
begeleidingsplan kun je doelen stellen op 
specifieke competenties op functies, en zie 
je via INVRA-arbeid waar je staat. 
WIJ 3.0 heeft een lasopleiding in huis en 
met Digiwijs 3.0 kun je digitaal vaardiger 
worden. Meer is mogelijk, vraag ons ernaar!

WAT WE DOEN WERKT
Jaarlijks vindt ruim 60% van onze klanten 
bij re-integratie via onze begeleiding een 
plek bij een werkgever of vrijwilligerswerk. 
Ruim 2.800 mensen begeleiden we jaarlijks 
bij het doen van activiteiten. 
Klanten beoordelen onze begeleiding 
hierbij met een 7.8 gemiddeld. 

DE KRACHT VAN HET SAMEN DOEN
WIJ 3.0 is bijzonder doordat we activering 
en re-integratie onder één dak aanbieden. 
Dit geeft jou maximale mogelijkheden om 
zicht te krijgen op wat je wil en kan. We 
werken vanuit het principe ‘één persoonlijk 
plan, één regie’. Dat betekent dat je doelen 
altijd leidend zijn, ongeacht of het je gaat 
om rust en stabiliteit, om uit te vinden wat 
je perspectief is of om te leren werken.



Wie zijn wij en wat doen wij

Zoek je werk of wil je zinvol bezig zijn, maar heb je daar 

begeleiding bij nodig? Lees dan in deze folder wat we voor je 

kunnen doen! WIJ 3.0 biedt activiteiten, toeleiding naar werk, 

trainingen en coaching. Ons aanbod is bestemd voor een divers 

publiek: mensen die vinden dat ze meer buitenshuis willen zijn tot 

degenen die al een tijd niet gewerkt hebben en weer aan de slag 

willen. Onze expertise is gericht op mensen met een psychische 

kwetsbaarheid, mensen die dak- en thuisloos zijn en mensen die 

kampen met een ernstige verslaving. 

Naar werk: vele mogelijkheden

WIJ 3.0 biedt begeleiding om weer aan het werk te gaan en coaching om op 
het werk goed te kunnen functioneren. We bieden daarnaast mogelijkheden 
om werkritme op te doen of naar een opleiding te gaan. Wij bieden onder meer 
begeleiding aan mensen met een UWV-uitkering, aan mensen die als vrijwilliger 
aan de slag willen en aan mensen die begeleiding vragen op verschillende 
levensgebieden zodat ze weer aan de slag kunnen.

Aan werkgevers bieden wejobcoaching van medewerkers met een 
kwetsbaarheid, 2e Spoor re-integratie en outplacementtrajecten. De begeleiding 
die we bieden is altijd individueel en op maat van wat de cliënt kan en wil. 

Wil je meer weten over de mogelijkheden?  
Kijk dan op www.wij30.nl/re-integratie

Activering: veel keus

WIJ 3.0 biedt ruim 60 verschillende activiteiten aan. Dit doen we op en vanuit 
meerdere locaties in stad en regio Utrecht. De activiteiten zijn arbeidsmatig of 
ontspannend. Je kunt bij ons bezig zijn op de volgende terreinen:

–  Administratie en receptie
–  ICT (reparatie, demontage en 

programmeren)
–  Fietstechniek
–  Horeca en catering
–  Houtbewerking
–  Gebouwbeheer (huismeester)
–  Gezondheid en persoonlijke 

ontwikkeling
–  Groenvoorziening en dierverzorging

–  Klussen en repareren
–  Kunst en creatief werk
–  Magazijn en logistiek
–  Metaalbewerking
–  Mode en textiel
–  Productiewerk (inpakken en 

assemblage)
–  Schilder- en schoonmaakwerk
–  Verhuizingen

Als je meer informatie wil over deze 
activiteiten en bij welke locaties ze 
aangeboden worden, kijk dan op  
www.wij30.nl/dagactiviteiten.

Elke cliënt met een wmo-indicatie 
maakt samen met zijn begeleider 
een begeleidingsplan. Hierin 
benoemt hij zijn doelen. Op basis 
van hoe het gaat kan de cliënt 
zijn doelen uitbreiden of juist 
verminderen.

»    Ik had niet een echt idee wat ik wilde. Zat veel thuis.  

Door bij Wijkbedrijf te werken weet ik nu beter wat ik kan.  

En ik heb meer zin er ook echt wat van te maken. «

»    Het heeft me de zin in het leven weer teruggegeven.  

Door twee keer per week bezig te zijn, samen met anderen,  

heb ik afleiding en gezelligheid. «

»    Het verbaasde me dat ik in mijn situatie zo snel al aan het werk kon. 

Eigenlijk begon de strijd pas toen. Ik moest het zien te redden.  

Mijn jobcoach heeft me hier erg bij geholpen. «


