
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vind jij het leuk om zelfstandig, in een groepje of met je begeleider bloemen te bezorgen bij mensen? Dan kan dit 
leuk werk voor jou zijn. Marijke heeft een bloemenwinkel in Roden. Zij zoekt mensen die niets leuker vinden als 
mensen een bloemetje bezorgen. De bloemen worden bezorgt in Marum, De Wilp, Tolbert en Leek. Dit kan met 
eigen vervoer maar dit kan ook met de bus van Marijke.  
 
Wat moet je doen? 

 Je haalt ’s middags de bloemen op bij bloemenwinkel Marijke in Roden 

 Je bezorgt de bloemen op de verschillende adressen 

 Je houdt je aan de afspraak om alle bloemen die dag te bezorgen 
 
Wat moet je kunnen / leren? 

 Je hebt een rijbewijs (of de begeleiding met wie je het doet) 
 Je kunt adressen die jou onbekend zijn vinden 
 Je gaat voorzichtig om met de bloemen 
 Je kunt je houden aan gemaakte afspraken 
 Je bent klantvriendelijk 
 Je vindt het leuk om te bezorgen 
 Soms gebeurt het dat er geen bestellingen zijn, dan heeft Marijke die dag geen klus voor jou. 

 
Wat bieden wij jou? 

 Leuk werk, je maakt mensen blij. Zoals Marijke zegt, “wat is er nou leuker als mensen een bloemetje 
brengen?” 

 Bij start of als je terug komt van het bloemen brengen kun je nog een kopje koffie of thee in de winkel 
drinken. 
 

Werktijden/werkdagen:  

1 of 2 middagen van ongeveer 14.30 tot 16.30 (Om half 3 zijn de bestellingen klaar, meestal lukt het bezorgen in 
2 uurtjes. Soms doe je er korter over, soms langer) mogelijkheden zijn er op dinsdag, woensdag of vrijdagmiddag. 
 
Plaats:  

Startplaats is Roden. Bezorgen in Marum, De Wilp, Tolbert en Leek.  

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bij Werkbemiddeling Westerkwartier zijn er vaak leuke vacatures voor cliënten van De Zijlen. Ben jij op zoek naar 
iets anders? Stel je vraag bij ons en bekijk de nieuwste vacatures op intranet. 
 
 
Irma Bosma 
 
Anja Duin 
Jeannette Muijs 

06 -13203483 
 
06 -20182769 
06 -20173552 

aanwezig maandag, dinsdag en 
woensdag  
aanwezig maandag, dinsdag en 
vrijdag 
aanwezig maandag, dinsdag, en 
donderdag 

irma.bosma@dezijlen.nl 
 
anja.duin@dezijlen.nl 
jeannette.muijs@dezijlen.nl 
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