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Rendiz Groep
Rendiz ziet, benut en ontwikkelt potentieel. Van mensen en materialen. Daarmee creëren we een veilige omgeving waarbinnen mensen, momenten 

en gebouwen tot bloei komen en winnen aan waarde. Kortom, alles is gebaseerd op.. Waardevol geluk, daar draait het om bij Rendiz.
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Beej Mooren Naeve - Horst
Een waardevol leven verdient iedereen. Daarom biedt Rendiz dagbesteding, re-integratie en coaching aan, aan mensen van jong tot oud die door 

problematiek een inhaalslag moeten maken op de arbeidsmarkt en/of maatschappij. Ons doel is dat mensen zich waardevol voelen op alle fronten.
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djeanZ – Horst
Van appels een taart maken, van koffie een beleving. Van verf een schilderij en van losse stukken jeans hippe kleding of accessoires. Met je handen 

maken wat je met je verbeelding al voor je ziet. Dat geeft mensen voldoening en een gevoel van eigenwaarde. Op allerlei manieren bieden we 
mensen de kans om hun talent te ontdekken én toe te passen. En dat leidt tot waardevolle creaties die u kunt kopen in een van onze horecalocaties.
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Staatsie 1866 – Hegelsom (Horst)
Waardevol genieten. Dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. 
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De Bekkerie- Boekend (Venlo)
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. .
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Koffieschenkerij de Genuujerie - Venlo
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. 
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Kinderboerderij Hagerhof - Venlo
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. .
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De Graasj - Roermond
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. .

Vertrouwen | Thuis voelen | Gelijkwaardigheid | Realiteit | Luisterend oor | Zonder oordeel | Leren

Verhogen van arbeidsparticipatie van een kwetsbare doelgroep

Output

Werknemersvaardigheden

Taalvaardigheden

Persoonlijke coaching

Vakspecifieke vaardigheden

Contact met anderen

Diploma/certificaat

Theory of Change  30-7-2021

Effecten Hogere effectenActiviteiten

Trajectbegeleiding

Werkbegeleiding

Vergroot netwerk

(Zelf)vertrouwen groeit

Vaardigheden vergroot

Persoonlijk inzicht groeit

Vrijwilligerswerk

Betaald werk

Opleiding

Beschut werk

Zinvolle daginvulling

Eenzaamheid neemt af

Gebruik dure zorg neemt af

Meer maatschappelijk 
betrokkenheid

Verhoogde zelfredzaamheid

Stabiele basis

Geluk

Horeca: keuken en bediening

Bedrijfscatering Kersten 
Hulpmiddelen

Creatief atelier via PSW



Ringoven - Panningen
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. .
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C3 Living - Panningen
We kunnen bouwen wat we willen, uiteindelijk zijn het onze mensen die het maken. De mensen die binnen de veilige muren van een C3 Living 

woonruimte weten te winnen aan waarde. En de mensen die deze units vakkundig en duurzaam bouwen. Samen creëren we leefruimte waarin of 
waaruit mensen waardevol kunnen wonen, zorgen, leren, recreëren en werken. Waardevolle huisvesting voor een waardevol leven.
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Waardevol ondernemen – samenwerking Zorggroep Venlo
Waardevol genieten. dat is wat u doet bij onze locaties. Hier geniet u van leuks en lekkers verzorgd door mensen die bij ons de kans krijgen om in een 

veilige omgeving. tot hun recht te komen. En daardoor komt niet alleen hun talent tot bloei maar ook het karakter van deze unieke locatie. .
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