
Jaarlijks bieden we honderden mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een (interne) werkplek bij 
onze leerwerkbedrijven.

Mede door het ontwikkelen van relevante vak- en 
werknemersvaardigheden stromen tientallen 
deelnemers door naar betaald werk. 

Voor bedrijven bieden we de volgende mogelijkheden 
en diensten:

 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

 Re-integratie van mensen met een afstand 
 tot de arbeidsmarkt)

 Invulling van uw MVO, SROI en 
 Participatiequota

Werk mee aan passend werk voor iedereen!

Kobout BV (klant): ‘Werkvisie De Hoop 
verbindt zorg en bedrijfsleven, versterkt 
ons proces en is verrassend veelzijdig.’

www.werkvisiedehoop.nl
www.compassie-projecten.nl
www. jobup.nl
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Missie
Een passende werkplek voor iedereen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt

Dat is de missie van Werkvisie De Hoop, waar we ons 
dagelijks vanuit een christelijke visie met hart en ziel 
voor inzetten.
Wij bieden een vangnet en springplank voor mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deelnemers 
kunnen bij onze leerwerkbedrijven terecht voor 
begeleiding, scholing, training en een passende 
werkplek binnen de eigen organisatie, waarna ze 
doorstromen naar een werkplek ‘buiten’ of  via 
een re-integratietraject geplaatst worden in  een 
reguliere betaalde baan. Werkvisie de Hoop heeft een 
stichtingsvorm en is een Algemeen Nut Beogende 
Instelling (ANBI).

Werkvisie De Hoop - locatie Ambachtse Bedrijven
Meerdere leerwerkbedrijven in één verzamelgebouw
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht, Telefoon 078 - 611 48 88
contact@werkvisiedehoop.nl, www.ambachtsebedrijven.nl

Theo (deelnemer): ’Het totaalpakket trok me aan. Ik 
kan hier werkervaring opdoen, een vak leren én een 
opleiding volgen. Ik heb nu zoveel plannen! Ik wil 
graag aan de slag, zelfstandig gaan wonen. En al kost 
het me twee jaar om mijn leven op orde te krijgen, ik 
weet het zeker: Deze keer gaat het me lukken!’
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MVO: Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen 

Werk mee aan een eerlijke kans op werk en inkomen 

Veel bedrijven zoeken naar een goede invulling van 
hun  MVO-beleid en onderschrijven de gedachte 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 
een eerlijke kans te geven. In de praktijk is dat voor 
veel bedrijven moeilijk in te passen. Zaken doen met 
Werkvisie De Hoop is in dat geval een prima invulling.

Een basis voor verdere re-integratie 

De bedrijven van Werkvisie De Hoop zijn 
gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. We bieden ze de 
mogelijkheid een vak te leren en een opleiding te 
volgen. Zo bieden we ze een opstap voor verdere re-
integratie.

Commerciële zaken
Han van den Boogaart
078-6114805 of 06-46237979
h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl

Werkvisie De Hoop
Provincialeweg 70,
3329 KP, Dordrecht 
www.werkvisiedehoop.nl
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Hoe u mensen kunt helpen aan passend werk 

U kunt ons helpen door ons bij de inkoop van uw 
producten en diensten een eerlijke kans te geven.  
Ook voor het invullen van uw vacature houden 
we ons aanbevolen. Bij Werkvisie De Hoop werken 
mensen die graag willen doorstromen naar een 
reguliere baan. Onze re-integratiebedrijven hebben 
ruime ervaring in het plaatsen van passende 
kandidaten.

Hoe u bijdraagt aan de lokale economie 

Zo geeft u direct of indirect de mensen in uw eigen 
regio een eerlijke kans op werk en inkomen! En 
leveren we met elkaar, mede dankzij u, een positieve 
bijdrage aan onze lokale economie en bedrijvigheid!

De heer Griffioen: ‘Door werk te gunnen 
aan een bedrijf van Werkvisie De Hoop 
help ik mee mensenlevens te veranderen 
én geef ik invulling aan Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen.”
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Van bank naar baan: het ontwikkelen en bieden van perspectief op werk en inkomen!
Voor het bieden van perspectief op werk en inkomen, werken drie gespecialiseerde afdelingen nauw samen.  

In het voortraject worden kandidaten ‘klaar 
gestoomd’ voor betaald werk.

Voortraject 

Geen (betaald) werk

Voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt:
  Participatie 
  Werkervaring 
  Opleidingen 
  Begeleiding

Doel: Het ontwikkelen van vak- en werknemersvaardig-
heden zodat perspectief ontstaat op betaald werk

De Hoop Re-integratie   (pag. 10, 11)

In het re-integratie traject gaan we daadwerkelijk 
kandidaten plaatsen in betaald werk. 

Re-integratie naar betaald werk

Matching kandidaten
  Invulling van uw MVO beleid op het gebied 
  van personeel
  Matching, plaatsing en begeleiding van 
  kandidaten
  Op basis van detachering
  Overnemen van uw ondernemersrisico’s op 
  ziekteverzuim (no risk)
  Groepsbegeleiding (minimaal 5 werknemers)

Compassie Re-integratie Management  (pag. 12, 13)
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Elbert: ‘een tussenstap van een aantal 
maanden in een veilige omgeving heeft er 
aan bijgedragen dat ik nu uiteindelijk een 
regulier baan heb’.

Van bank naar baan: het ontwikkelen en bieden van perspectief op werk en inkomen!

Aanvullend bieden we ondernemers extra mogelijkheden 
voor de invulling van bijv. de SROI of Participatiequota.

Overige diensten voor ondernemers

Invulling SROI en   Participatiequota

  Het opstellen van een plan van aanpak én 
  de selectie en begeleiding van het 
  personeel voor de invulling hiervan
  Uw personeelsbeleid op het gebied van 
  de zwakkeren in de samenleving 
  structureel vorm én inhoud geven zodat 
  uw bedrijf voldoet aan de  Participatiequota
  Individuele begeleiding van werknemers

JobUp   (pag. 14, 15)
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Re-integratieHet ontwikkelen en bieden van perspectief op 
werk en inkomen

Voor iedereen met een afstand tot de arbeidsmarkt bie-
den we passende trajecten. De mogelijkheden voor par-
ticipatie, werkervaring, opleiding en begeleiding hebben 
als doel het ontwikkelen van vak- en werknemersvaar-
digheden zodat perspectief ontstaat op (betaald) werk.

Opleidingsmogelijkheden

Binnen de eigen -erkende- leerwerkbedrijven van Werk-
visie De Hoop bieden we diverse opleidingsmogelijkhe-
den. Meestal gaat het om een combinatie van een prak-
tijkopleiding bij een van onze leerwerkbedrijven en de 
theorie-opleiding bij een reguliere opleiding, zoals een 
ROC of een thuisopleiding.

Een passende match bij onze leerwerkbedrijven

Een betaalde reguliere baan, dat perspectief willen 
we graag bieden aan al onze deelnemers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Dat gaat niet vanzelf, 
een re-integratietraject vraagt veel inzet. Onze (werk)
begeleiders bieden een intensieve begeleiding. 
We halen het beste in kandidaten naar boven en 
kijken heel gericht naar hun mogelijkheden, talenten 
en ambities die in goed overleg worden vastgelegd 
in een persoonlijk ondersteuningsplan. Daarna 
kijken we naar een passende match op één van onze 
leerwerkbedrijven.  

De Hoop Re-integratie
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 48 45 (Anja van Dam)
a.vandam@werkvisiedehoop.nl

Michiel: ‘We halen het beste in je naar boven 
en kijken heel gericht naar jouw mogelijkhe-
den, talenten en ambities.’
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Opleidingen/certificaten
Timmerman, bouwplaatsassistent, schilder, 
electricien, administratief medewerker, 
chauffeur, schoonmaker, cateringmedewerker, 
fietsenmaker, fietstechnicus, 
tweewielertechniek, groenwerker, leerling 
hovenier, bosmaaier of motorzaagcertificaat, 
winkelmedewerker, heftruckchauffeur, 
logistiekmedewerker, magazijnmedewerker, 
basiscursus telefoniste.

En daarna: re-integratie naar betaald werk

Na een succesvol intern traject wordt, met 
ondersteuning van ons eigen re-integratiebedrijf 
Compassie Re-Integratie Projecten en JobUp, wordt 
men begeleidt naar het vinden van passend werk in 
een reguliere baan.

 Compassie Re-integratie Projecten
 Compassie Projecten Elco Gravesteijn
 Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht 078 - 611 48 06
 www.compassie-projecten.nl e.gravesteijn@compassie-projecten.nl
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Wat doet Compassie

Compassie heeft jarenlange ervaring in het werven, 
screenen en selecteren, plaatsen en begeleiden 
van mensen met een arbeidsbeperking bij en naar 
betaald werk.

	Organiseert en begeleid groepsvormige 
plaatsingen in het bedrijfsleven

	Ontwikkelt kandidaten vanuit vrijwilligerswerk 
naar betaald werk

	Verzorgt het complete proces van het ontbijt tot 
het avondeten van de kandidaten

	Neemt het risico op zich omtrent het 
werkgeverschap

Re-integratie Management
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Invulling van uw MVO op het gebied van personeel

Nadat de deelnemers (binnen een van 
onze leerwerkbedrijven) voldoende vak- en 
werknemersvaardigheden hebben opgedaan gaat 
Compassie met de kandidaten aan de slag en zorgt 
voor matching, plaatsing en begeleiding van deze 
kandidaten voor de bij het bedrijfsleven openstaande 
vacatures.

Dit gebeurd veelal op basis van detachering en 
uiteraard loopt uw bedrijf dankzij de no-risk polis 
geen ondernemersrisico op ziekteverzuim.

Heeft u een vacature of zoekt u personeel?
 Compassie Projecten Elco Gravesteijn
 Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht 078 - 611 48 06
 www.compassie-projecten.nl e.gravesteijn@compassie-projecten.nl

Marcel de Bruyn (klant van De Hoop 
Drukkerij): ‘met mijn visitekaartje 
kan ik een mensenleven veranderen’
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JobUp heeft jarenlange ervaring in het begeleiden 
van arbeidsgehandicapten op reguliere of 
aangepaste arbeidsplaatsen. Zij heeft in de loop 
van de jaren een schat aan ervaring opgebouwd, 
die haar in staat stelt cliënten met een beperking 
een eigen inkomen te laten realiseren. Het volledige 
proces van sociale activering tot het begeleiden 
in een bepaalde baan wordt door de jobcoaches 
van JobUp georganiseerd, begeleid, vastgelegd en 
gerapporteerd. Door haar solide bedrijvennetwerk in 
de regio is zij in staat om individuele vacatures in te 
vullen met onze cliënten.

Invulling van uw SROI (social return on investment)

Dit betekent dat u als bedrijf een investering dient uit 
te voeren met maatschappelijk rendement, hetgeen 
veelal neerkomt op de verplichting een deel van 
de arbeid te laten verrichten door mensen met een 
(grote) afstand tot de arbeidsmarkt. JubUp biedt een 
prima ondersteuning bij het opstellen van een plan 
van aanpak én van de selectie en begeleiding van het 
personeel dat aan de SROI-eisen voldoet.
JobUp neemt u veel sores uit handen en zorgt ervoor 
dat het SROI geen last is maar een toegevoegde 
waarde.

 JobUp
 Nieuwland Parc 79,  3351 LJ Papendrecht
 078 - 820 00 80 (Erik Baan)
 info@jobup.nl www.jobup.nl

Bruggenbouwer voor
bijzondere mensen
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Invulling van uw Participatiequotum

Het Rijk stimuleert bedrijven arbeidsgehandicapten 
in dienst te nemen. Als bedrijven in de marktsector 
dit onvoldoende op vrijwillige basis (150.000 banen 
in 2017) invullen, wordt dit vanaf 2017 wettelijk 
verplicht via de Quotumwet.
Deze wet verplicht werkgevers met meer dan 
25 werknemers in de toekomst minimaal 5% 
arbeidsgehandicapten in dienst te hebben.
JobUp adviseert u vrijblijvend over wat dit voor uw 
bedrijf concreet betekent én kan voor een adequate 
invulling zorgen, zodat u tijdig voldoet aan het 
participatiequotum.
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Bouwen kunt u aan ons toevertrouwen!

De Hoop Bouw is een veelzijdig en flexibel 
aannemersbedrijf met expertise in de zakelijke 
en particuliere markt. Vakmanschap bij een 
breed totaalpakket voor aanbouw, verbouw, 
schilderwerkzaamheden  en technisch onderhoud. 
Vakkundigheid en kwaliteit staan hoog in ons 
vaandel. Dat ziet u terug in het ontwerp, de gekozen 
materialen en de afwerking. Wij vinden het belangrijk 
onze planning aan te passen aan uw wensen, zodat 
de werkzaamheden voor u zo prettig mogelijk 
verlopen.

Aan- en verbouw op locatie

Op uw bedrijfslocatie kunnen we de aanbouw, 
verbouw of renovatie van uw kantoor of bedrijfshal 
realiseren.
Voor particulieren bieden we een compleet pakket 
werkzaamheden in en rond de woning aan: de 
bouw van een dakkapel, serre, schuur, garage, of 
aanbouw, de renovatie van kamers, het plaatsen of 
repareren van wanden, plafonds, kozijnen, vloeren, 
balkonhekken en dakgoten.

De Hoop Bouw
Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Telefoon 078 - 611 47 10 (Dick de Jong)
contact@dehoopbouw.nl
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Werkplaats van 600 m2

In onze eigen werkplaats worden in opdracht 
serieproducten vervaardigd, zoals verpakkingskisten, 
plantenbakken, tuin- en campingmeubelen, maar 
ook op maat gemaakte producten zoals kozijnen of 
vergadertafels.

De heer Van der Berg (klant): ‘Door de verbouwing 
van onze bedrijfshal door de vakmensen en deel-
nemers van De Hoop Bouw te laten uitvoeren, bouw 
ik mee aan een eerlijke kans op re-integratie voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en geef 
ik een mooie invulling aan Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen.’
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Schilderwerkzaamheden

We verzorgen al uw binnen- en buitenschilderwerk. 
Ook kunt u bij ons terecht voor kleur- en 
interieuradvies, sauzen, behangen, glaszetten of 
het schilderen en lakken van meubels. We zijn een 
ambachtelijk schildersbedrijf; we werken met oog 
voor detail en gaan voor een kwalitatief hoogwaardig 
eindresultaat.

De Hoop Bouw
Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Telefoon 078 - 611 47 10 (Dick de Jong)
contact@dehoopbouw.nl

Stefan: ‘Ik heb meer dan tien jaar op straat geleefd.
Bij De Hoop kreeg ik de kans een opleiding te volgen
en een diploma te halen. Wat ben ik trots; op mezelf,
maar ook op dit bedrijf dat me die kans bood.
Als leerling-schilder heb ik nu een echte kans om door
te stromen naar een betaalde baan.”
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Technisch Onderhoud en Storingsdienst

De werkzaamheden zijn heel divers. We 
repareren en onderhouden elektrotechnische en 
verwarmingsinstallaties, sanitair, wit- en bruingoed, 
verlichtingselementen en elektronische sloten. 
Natuurlijk hebben we een storingsdienst die binnen 
de afgesproken tijd de storing komt verhelpen.

Bedrijfsleider De Hoop Bouw: ‘Ik zie hoe mooi het 
is om met onze vakmensen te bouwen mét en áán 
mensen; om anderen op te leiden en werkervaring te 
bieden met perspectief op werk en inkomen. Samen 
met mijn enthousiaste collega’s sta ik voor service en 
kwaliteit’. 
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In onze ambachtelijke bakkerij worden dagelijks 
met de grootste zorg eerlijke én heerlijke brood en 
banketproducten gemaakt. Deze gaan als warme 
broodjes naar klanten op het industrieterrein of in 
de regio. Voor detailhandel is er de mogelijkheid om 
onze producten door te verkopen.
Kleine groepen kunnen bij ons gebruik maken van 
een eenvoudige catering. 

U kunt terecht voor:

 Banket: ruime sortering ambachtelijke 
 koekjes, cake en banket 

 Catering: belegde broodjes, 
 lunchpakketten, zakenlunches

 Hartige broodjes, snacks, soep en salades

 Taarten en gebak

De Hoop Brood en Banket
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 94 (IJsbrand Roobol)
ij.roobol@werkvisiedehoop.nl
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Banket ambachtelijk bereid met roomboter, 100% 
amandelspijs en scharreleieren.
Vanwege de versheid van onze producten werken 
we meestal op bestelling en bieden u uiteraard 
de mogelijkheid op uw locatie te bezorgen of te 
verzorgen.

Mevrouw Benschop (klant): ‘Ik kom speciaal voor 
de koekjes uit Dordrecht naar Ambacht, omdat ze 
hier én door deelnemers ambachtelijk gemaakt 
worden én ze ook nog eens heerlijk smaken!’
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Drukwerk met twee kanten!

Van ontwerp tot verzending

U kunt bij ons terecht voor het ontwerp en de 
productie van uw huisstijldragers. Of het nu 
gaat om uw brochures, boeken, briefpapier, 
magazines, leaflets, flyers, documentatiemappen, 
agenda’s, kalenders, websites, wenskaarten, 
bureauonderleggers, vlaggen of autobelettering: wij 
regelen het voor u. Uw mailing is bij ons in goede 
handen: van databasebeheer tot ontwerpen, drukken, 
couverteren en verzenden. 

Dat kan ook gepersonaliseerd, waarbij de vormgeving 
zelfs kan worden aangepast op de ontvanger.

Drukkerij en digitale pers

Voor zowel uw zakelijke als uw familiedrukwerk 
hebben wij de juiste technieken in huis, of het nu 
gaat om een enkele poster op A2-formaat of om een 
brochure in een oplage van 100.000 stuks. Ook alle 
afwerkingen, zoals snijden, vouwen, brocheren en 
stansen doen we in eigen huis. Dat betekent korte 
lijnen en duidelijkheid in levertijd.

Daniëlle: ‘De Hoop Drukkerij gaf mij een 
kans opnieuw te beginnen. Mijn talenten, die 
lange tijd waren ondergesneeuwd door mijn 
verslaving, zijn tot bloei gekomen! Ik heb nu 
een baan die bij me past.’

De Hoop Drukkerij
Provincialeweg 86, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 13 33 (Marco Lagarde of Leo Blaak)
contact@dehoopdrukkerij.nl
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Kwaliteit en milieu

Op onze vierkleurenpers drukken we binnen de 
gestelde ISO-normen. Op papier dat hiervoor 
geschikt is drukken we standaard met raster 80 waar 
de meeste andere drukkerijen drukken met raster 70. 
U krijgt hierdoor haarscherpe afbeeldingen.
Uiteraard zijn we ook FSC-gecertificeerd. Al meer 
dan tien jaar drukken we alcoholvrij en daarmee 
zijn we koploper in onze branche. We hebben geen 
fotochemische middelen in huis, gebruiken geen 
chemicaliën bij het vervaardigen en ontwikkelen 
van drukplaten en gebruiken uitsluitend inkt op 
plantaardige basis. Het gebruik van groene stroom is 
voor ons vanzelfsprekend.

Mevrouw Faber (klant): ‘Waarom wij zaken 
doen met De Hoop Drukkerij als leverancier? 
Voor hetzelfde geld en met dezelfde kwaliteit 
help je Frans aan een eerlijke kans op werk en 
inkomen!’
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Groen- en terreinonderhoud

Met onze groene vingers verzorgen we al jaren het 
onderhoud van tuinen en groen bij particulieren, 
instellingen en bedrijven in de regio Drechtsteden.

Wij werken met een ploeg van gemotiveerde 
groenwerkers en professioneel gereedschap. 
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld gras maaien, 
heggen knippen, snoeien, onkruid wieden, zand en 
grond kruien, bomen rooien of planten en bollen 
poten. 

In overleg kunnen wij bij u een eenmalige klus 
uitvoeren. Maar het is ook mogelijk dat u, in overleg, 

met ons een contract aangaat voor het vaste 
onderhoud van uw tuin. 

Wij zorgen er dan voor dat uw tuin tegen een vaste 
prijs altijd piekfijn bijgehouden wordt. U heeft er 
dan zelf geen zorgen meer van en kunt toch altijd 
genieten van uw keurig verzorgde tuin.

Een onderdeel van onze afdeling is het zagen 
en kloven van haardhout. Wij verkopen (eiken) 
haardhout per zak of kub en aanmaakhout. 

De Hoop Groen
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 06 - 46 32 36 48 (Peter van den Brink)
p.vandenbrink@werkvisiedehoop.nl
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Informeer naar de prijs of kom langs. Uiteraard 
bezorgen wij ook bij u thuis.

Peter, werkbegeleider en vakman: ‘Wij vinden 
het belangrijk dat ieder mens de mogelijkheid 
krijgt om zich te ontwikkelen en werkzaam-
heden te doen die bij hem of haar passen.’ 
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Inpak, assemblage en montage

Wij bieden u alle voorkomende inpak-, ompak- en 
montagewerkzaamheden, of het nu gaat om 100 of 

10.000 stuks. U kunt gebruikmaken van onze prima 
laad-, los- en opslagmogelijkheden.

We hebben ruime ervaring met een grote diversiteit 
aan werkzaamheden: assembleren, montage, 
ompakken van bouten en moeren, inpakken van  
kerst- en promotiepakketten, ompakken koekjes, 
thee en chocolade producten, grafische producten, 
ventilatieroosters, dierenvoeders, mailings, enz. Uw 
opdrachten worden secuur en nauwgezet verzorgd.

De Hoop Inpak - Hendrik-Ido-Ambacht
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 90 (Edith Heuvelman)
e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl

De Hoop Inpak - Dordrecht
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 49 36 (Desiree de Kort)
d.dekort@werkvisiedehoop.nl

Dierenhandel Hoogendoorn (klant): ‘We wer-
ken graag samen met de mensen van Werkvi-
sie De Hoop. Zo kunnen we iets voor hen be-
tekenen en voel ik me als persoon betrokken 
op deze mensen.’
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Kelly: ‘Ik ervaar het na mijn burn-out als een 
zegen dat ik stapje voor stapje weer aan de 
slag kon. Op de reguliere arbeidsmarkt krijg 
je de kans niet als je het werk nog maar een 
paar uur per week volhoudt’.
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In samenwerking met Stichting Nieuwe Hoop runnen
we in Hendrik-Ido-Ambacht een grote kringloop-
winkel, verdeeld over twee verdiepingen en meer dan 
1.400 m2 goede –gebruikte- spullen. 

De opbrengst komt ten goede aan meer dan tien 
goede doelen.

Voor ondernemers en instellingen bieden we de 
volgende mogelijkheden

 Ophalen van meubilair en huisraad dat 
 vervangen wordt

 Het aanbieden van gebruikt meubilair 
 en huisraad om goedkoop en op duurzaam 
 verantwoorde wijze –opnieuw- uw 
 bedrijfspand in te richten. 

Dennis: ‘Werkervaring is voor mij belangrijk, 
zo bouw ik aan mijn toekomst.’

De Hoop Kringloop - Hendrik-Ido-Ambacht
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 88
contact@werkvisiedehoop.nl

De Hoop Kringloop - Dordrecht
Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 13 80 (Dirk Korporaal)
d.korporaal@werkvisiedehoop.nl 
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Maatwerkmeubels en serieproducten

In onze professionele werkplaats worden op maat 
of in serie vakkundig allerhande houten producten 
vervaardigd. 

Te denken valt aan kisten, kratjes, dierenhokken, 
tuinmeubels, tafels, (garderobe)kasten, ledikanten, 
woondecoratie en houten speelgoed.

Hierdoor krijgen mensen met een beperking of 
met een psychologisch probleem een passende 
werkomgeving, zonder al te grote werkdruk of stress.’

De Hoop Meubelmakerij 
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 91 (Gerco Viveen)
g.viveen@werkvisiedehoop.nl
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Van Dalen Kistenmakerij (klant): ‘Wij 
leveren graag een positieve bijdrage aan 
de maatschappij door werk uit te besteden 
aan Werkvisie De Hoop. 
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Printopdrachten

Op onze printafdelingen worden eenvoudige print en 
kopieeropdrachten verwerkt. In zwart of in kleur, op 
wit of gekleurd papier en tot formaat A3.  
Als afwerking kan er gesneden, gevouwen, geniet, 
ingebonden of gelamineerd worden.

Digitalisering

Ook kunt u er met professionele apparatuur uw 
dia’s, foto’s, negatieven en video’s laten scannen. U 
krijgt dan al uw bestanden op cd gedigitaliseerd 
aangeleverd. 

De Hoop Print en Scan
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 90 (Edith Heuvelman)
e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl



31

Archiefbeheer

Heeft u oude dossiers of andere inhoudsgevoelige 
papieren die u vernietigd wilt hebben? Wij kunnen 
deze voor u versnipperen en garanderen u 
vertrouwelijke omgang met de papieren.

Thijs: ‘Door hier te werken heb ik ritme
gekregen. Ritme houdt je gezond. Je gaat 
je leven op een goede manier indelen als je 
weet dat je morgen weer wordt verwacht.’



Sociaal ondernemen

Als ondernemer kunt u op een eenvoudige 
manier een maatschappelijke bijdrage 
leveren. Namelijk door mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in uw directe 
omgeving een eerlijke kans op werk en 
inkomen te geven. U kunt producten en 
diensten inkopen die worden geleverd 
door mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook kunt als ondernemer 

werk bieden aan één of meer mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt.

Word ook sociaal ondernemer  

Sociaal ondernemen is voor elke 
organisatie, groot of klein, interessant. 
Het daagt u uit op een andere manier 
naar mensen en middelen te kijken. Het 
is een verrijking voor uw organisatie 
en uw medewerkers. U krijgt er veel 

voor terug. Ook investeert u op een 
duurzame manier in de lokale economie 
van de regio Drechtsteden.   Wij zijn 
ervan overtuigd dat er ook binnen uw 
organisatie mogelijkheden zijn om sociaal 
te ondernemen. Werkvisie De Hoop 
denkt graag met u mee hoe u dit op een 
structurele en rendabele manier kan 
toepassen. Interesse?

www.werkvisiedehoop.nl   	 www.compassie-projecten.nl   	 www.jobup.nl   	 www.ambachtsebedrijven.nl   	 www.dehoopbouw.nl   	 www.dehoopdrukkerij.nl

Commerciële zaken/sociaal ondernemen

Werkvisie De Hoop
Provincialeweg 70
3329 KP Dordrecht
Han van den Boogaart
M 06-46237979
h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl

Re-integratie

Compassie Re-integratie Projecten 
Provincialeweg 70 
3329 KP Dordrecht
Elco Gravesteijn
T 078 - 611 48 06
e.gravesteijn@compassie-projecten.nl 

Jobcoaching, SROI en participatiequota

JobUp 
Nieuwland Parc 79
3351 LJ Papendrecht
Erik Baan 
T 078 - 820 00 80 info@jobup.nl 


