
 

 

Ontwikkelcentrum Het PLEIN biedt een aantal extra activiteiten 

op aanvraag waarover we je graag willen informeren.  

De kosten voor de activiteiten zelf worden betaald door de 

(ouders van de) cliënt. Hiervoor krijgen zij maandelijks een 

factuur. Voor de extra begeleiding tijdens de activiteit is een 

indicatie voor Individuele Begeleiding nodig, dat kan alleen bij 

WLZ-cliënten 

Koken 

Op woensdagmiddag wordt er een maaltijd voor thuis gekookt. 

De cliënt neemt zelf een bakje mee. Er wordt aandacht besteed 

aan de voorbereiding, het koken zelf en de afronding (opruimen). 

De kosten voor de maaltijd zijn €5 per week als de cliënt alleen 

voor zichzelf kookt en €15 per week als er voor 2 tot 4 personen 

gekookt wordt.  

Er worden twee uren Individuele Begeleiding gerekend. 

 

Op donderdag wordt er een eenvoudige maaltijd gemaakt door 

jongeren van 12 jaar en ouder. Deze wordt op Het PLEIN 

opgegeten. De kosten hiervoor zijn €10 per maand. Er is geen 

extra begeleiding mogelijk. 

 

Sporten voor jongeren met een WLZ 

 

Op maandag wordt er gesport bij Fit for Free. De cliënt regelt zelf 

een abonnement.  

Er worden twee uren Individuele Begeleiding gerekend. 

 



 

Koffie schenken door jongeren met een WLZ 

 

Op donderdagmorgen schenken we koffie bij De Nieuwe Stad bij 

ons om de hoek. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden voor 

ouders. Het is een leuke manier om te werken aan sociale 

vaardigheden en participatie.  

Er worden twee uren Individuele Begeleiding gerekend. 

 

Zwemmen op vrijdag 

 

Diplomagerichte zwemles in de Amarena. Voor veel kinderen een 

succeservaring. En als er onverhoopt toch geen zicht is op een 

diploma, dan hebben ze nog steeds veel plezier. Het PLEIN zorgt 

voor vervoer van en naar het zwembad. De kosten zijn €6,50 per 

week. 

 

Als je geïnteresseerd bent in één van de activiteiten, neem dan 

contact met ons op. We hanteren vier regels: 

1. Cliënt zit al bij Het PLEIN bij de dagbesteding en 

heeft een WLZ-indicatie met onder andere 

Individuele Begeleiding, behalve bij het koken op 

donderdag 

2. Er moet nog plaats zijn voor de activiteit 

3. Ouders tekenen een aanvraagformulier 

4. Afzeggen voor een activiteit moet minimaal 24 uur 

van te voren, anders wordt de kosten 

doorberekend 

 

www.ontwikkelcentrumhetplein.nl 

telefoon 0631 041 983 

http://www.ontwikkelcentrumhetplein.nl/

