
  



In dit boekje kun je informatie terug zoeken over de 

presentatie die je bij Twente Uniek hebt gehad. Staat iets er 

niet in? Dan kun je je vraag stellen bij een begeleider van 

Twente Uniek. 

 

 

 Wat is het Ravijn? 

 

 Uitleg: Werken bij het Ravijn onder begeleiding 

van Twente Uniek 

 

 Welke werkzaamheden zijn er te doen bij het 

Ravijn? 

 

 Interview Aimee (zei werkt al een aantal jaren bij 

het Ravijn) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 



 Wat is het Ravijn? 

 
Het ravijn is een sport locatie waar je kunt sporten in een 

gymzaal, of kunt zwemmen. 

          Ze hebben meerdere gymzalen en meerdere zwembaden. 

Ze bieden zwemlessen aan kinderen, bijvoorbeeld om hun A,B 

of C diploma te halen. (misschien heb je bij dit zwembad zelf 

ook wel je zwemdiploma’s gehaald) Maar ook voor andere 

zwem activiteiten zoals kinderfeestjes, waterpolo, wedstijd 

zwemmen, maar natuurlijk ook om vrij te zwemmen. 

 

De gymzaal is een grote ruimte, maar kan doormiddel van 

uitschuifbare muren tot 3 aparte gymzalen gemaakt worden. 

 

Verder heeft het Ravijn meerdere horeca gedeeltes om gasten 

te voorzien van eten en drinken. 

Zo zorgen ze er in de horeca voor dat hun gasten in de zomer 

maanden een heerlijk ijsje of milkshake kunnen afhalen bij 

hun, en dat de kinderen tijdens een kinderfeestje een heerlijk 

patatje op tafel krijgen.  

Ook wanneer kinderen een diploma gehaald hebben, zorgt de 

horeca ervoor dat ze een leuk cadeautje krijgen uit de grote 

schatkist.  

 

 

 
 

 

 

 



Uitleg werken bij het Ravijn 

 

Wanneer je wilt werken bij het Ravijn ga je 1 Vaste dag 

in de week ga je naar het Ravijn om te werken. 

Er gaat dan altijd een begeleider mee vanuit Twente 

uniek om je te begeleiden bij de werkzaamheden bij het 

Ravijn. 

Als je niet de werkzaamheden wilt doen die het Ravijn 

aanbied, is het mogelijk om je eigen werk mee te 

nemen vanuit Twente uniek. Zo kun je bijvoorbeeld 

inpakwerk of creatief werk meenemen. 

Het plan is dat dit vanaf September 2021 van start 

gaat. Dus je kunt er nog even over nadenken. 

Je bent niks verplicht! 

 

Voor vragen kun je altijd bij een begeleider terecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Welke werkzaamheden kun je doen bij het Ravijn? 

 

 

 

  

Schoonmaak werkzaamheden gymzaal 

• De vloer in de gymzaal schoon swifferen  

• De tribunes stofzuigen 

• De kleedruimtes schoonmaken 

• Prullenbakken legen 

• De was vouwen  

 

Schoonmaak werkzaamheden zwembad 

• De kleedruimtes schoonmaken 

• De wc’s schoonmaken 

• De vloeren schoon spuiten 

• De vloer schrobben met een schrobmachine 

• De vloer desinfecteren 

• Prullenbakken legen 

 

Schoonmaak werkzaamheden buiten zwembad 

• De kleedruimtes schoonmaken 

• De wc’s schoonmaken 

• De tuin onderhouden 

• De lig weide schoonmaken 

• Prullenbakken legen 

 

Horeca werkzaamheden 

• Koffie zetten voor klanten 

• Snacks serveren  

• Milkshakes maken 

• Kassa werkzaamheden (onder begeleiding) 

• De afwas doen in de afwaskeuken 

• De horeca ruimte schoonhouden 

• Het snackautomaat in de gang bijvullen 

 



interview Aimee 
 
Aimee doet talent op z’n plek bij zwembad het Ravijn, ze is 
hier elke woensdag te vinden.  
 
Talent op z’n plek 
Mijn naam is Aimee, ik woon in Nijverdal, en ben 26 jaar oud. Ik 
woon nog thuis bij mijn ouders en heb 2 broertjes. 

Waar werk je? 
Ik werk bij zwembad het Ravijn in Nijverdal, ik ga daar zelf op 
mijn fiets naar toe, ik begin om 11:00 en ben om 16:00 vrij. 
Ik help met kinderfeestjes, zwemdiploma uitreikingen van 
zwemdiploma A,B,C. 
Ik maak frietjes met snacks maar ook ijsjes en milkshakes. In 
de zomer help ik bij het buitenbad, ook help ik met alle 
schoonmaak werkzaamheden. 

Wat vind je van het werk? 
Super leuk en heel gezellig, ik heb hele leuke collega’s, ze zijn 
ook erg tevreden over mij ze geven me vaak complimenten, ook 
dat ze erg trots op mij zijn. Dat zijn mooie complimenten voor 
mezelf. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Meer intervieuws vind je op  

www.twente-uniek.nl/leren-en-werken/twente-uniek-2/ 

http://www.twente-uniek.nl/leren-en-werken/twente-uniek-2/


 


