
Jaarlijks plaatsen we circa 
500 deelnemers 

op onze Leerwerkbedrijven voor:

  werkervaring

  dagbesteding

  participatie

  re-integratie 

Deelnemer Peter: ’hier worden mijn kwaliteiten 
gestimuleerd zodat ik meer kan dan ik dacht’

A Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht    W www.werkvisiedehoop.nl
A Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
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Op de hoofdlocaties in Dordrecht 
en Hendrik-Ido-Ambacht bieden 
we met professionele begeleiders 
een passende werkplek voor 

 Dagbesteding
 voor deelnemers met een fysieke, 

psychische of verstandelijke 
beperking met een WMO of PGB-
indicatie (belevingsgerichte-, 
arbeidsmatige- en 
ontwikkelgerichte dagbesteding)

 Participatie
 voor deelnemers met een afstand 

tot de arbeidsmarkt 
(participatieplekken) 

 Re-integratie
 voor deelnemers die 

doorstromen naar betaald 
werk (re-integratietrajecten en 
werkfit trajecten via Jobup in 
Papendrecht, zie www.jobup.nl)

 Er zijn deelnemers die we al 
meer dan tien jaar een zinvolle 
dagbesteding bieden, er zijn 
deelnemers die er heel kort zijn 
(bijvoorbeeld voor een  taakstraf 
van 40 uur) én er zijn deelnemers 
die na een re-integratietraject 
doorgeplaatst worden naar 
betaald werk bij een nieuwe 
werkgever of waar we samen 
een bedrijf mee opstarten zoals 
HVT Polyester and Repair 

 (www.hvtpolyester.nl).

 Kortom: passend werk voor iedereen!
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Voor mensen woonachtig in verschillende gemeenten verzorgen 
wij als maatwerkvoorziening de begeleiding van deelnemers 
met een WMO indicatie dagbesteding. We bieden zowel 
belevingsgerichte, arbeidsmatige- alsook ontwikkelgerichte 
dagbesteding. Uiteraard is het ook mogelijk om met een PGB 
indicatie dagbesteding bij ons te volgen. Waar gewenst kan het 
vervoer via Stroomlijn geregeld worden. Verder bieden we ook 
aan cliënten van andere zorginstellingen deze mogelijkheid, 
bijvoorbeeld voor bewoners op een BW (Beschermd Wonen). 
Verder bieden we ook dagbesteding voor mensen met 
ambulante begeleiding en die zelfstandig/thuis wonen.

De dagbesteding is een professioneel begeleide, gestructureerde 
dagactiviteit met een welomschreven doel waarbij de deelnemer 
actief wordt betrokken en die hem zingeving en –waar mogelijk- 
perspectief op verbetering van zijn huidige situatie verleent.

Dagbesteding,
een maatwerkvoorziening

Meer weten? Neem dan contact op met
Hoofdlocatie Dordrecht: 
Yolinde Venderbos, T 078 – 611 48 43,
M 06-11 35 31 52, y.venderbos@werkvisiedehoop.nl

Hoofdlocatie Hendrik-Ido-Ambacht:
Maurice Bosschaart, T 078 -611 48 93  
M 06-34 93 36 02 , m.bosschaart@werkvisiedehoop.nl
Mirjam de Haas, T 078- 611 48 93 , m.dehaas@werkvisiedehoop.nl

Duncen, 18 jr: Ik zit op een VSO school en 
loop hier stage. Ik vind het leuk omdat je 
van hout leuke dingen kan leren maken. 
Ik mag zelf bedenken hoe ik het maak. 
Ik leer hier ook goed omgaan met collega’s.
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Vrijwilligers / Stagiaires

Anneke, 25 jaar: Vanuit praktijkonderwijs heb ik hier 
stage gelopen en werk er nog steeds met plezier. 
Door het samenwerken met collega’s leer ik veel sociale 
vaardigheden waardoor ik me meer gelukkig voel.

Meer informatie voor vrijwilligers
Mevrouw Elma van Willigen
e.vanwilligen@werkvisiedehoop.nl
T 078- 611 4888

Meer informatie voor stagiaires
Mevrouw Lia Kroon
l.kroon@werkvisiedehoop.nl
T 078- 611 4896

Vrijwilligers

Bij Werkvisie De Hoop werken ruim 50 vrijwilligers.  
Een vrijwilliger aan het woord: ‘Het is mooi om van 
betekenis te mogen zijn voor anderen, je geeft 
veel, maar krijgt ook enorm veel terug’.  Vrijwilligers 
ondersteunen de vaste medewerkers bij verschillende 
taken. Voor vrijwilligers bieden we ook een aantal 
korte trainingen met informatie over verschillende 
ziektebeelden zoals autisme, schizofrenie, borderline 
en dergelijke. Van vrijwilligers wordt gevraagd of 
ze de christelijke identiteit van onze stichting mee 
helpen uitdragen, dit komt terug bij bijvoorbeeld de 
dagopeningen of de viering van het kersfeest.

   Stagiaires

Werkvisie is gekwalificeerd voor onderstaande

MBO/ HBO opleidingen (op SBB portal staan onze

kwalificaties vermeld):

 Helpende zorg en welzijn – Niveau 2

 Agogisch medewerker – Niveau (3)4

 Maatschappelijke zorg – Niveau (3)4

 Facilitaire dienst – Niveau 2

 Specifieke doelgroepen Niveau (3)4

 Social Work vanaf 2e studie jaar – HBO niveau
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Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen / SROI

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.”

Geïnteresseerde bedrijven kunnen  contact opnemen met
Han van den Boogaart (directeur)
h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl
T 078 -611 4896

Werk mee aan een eerlijke kans op participatie
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 
hun eigen bedrijf- in te passen. Zaken doen met Werkvisie 
De Hoop is in dat geval een prima invulling. Zo geeft u 
direct of indirect de mensen in uw eigen regio een eerlijke 
kans op passend werk en/of inkomen!

Ook voor de invulling van uw SROI bieden we 
verschillende mogelijkheden.

Bedrijven die invulling geven aan MVO of SROI kunnen 
met verschillende opdrachten bij ons terecht, 
waaronder

 drukwerk (briefpapier, brochures, flyers in 

 oplagen van 1 tot > 100.000)

 schilderwerkzaamheden

 catering: van belegde broodjes tot 

 lunchpakketten, snacks, taarten en gebak

 groenwerkzaamheden

 inpak-, montage- en assemblagewerkzaamheden

 maatwerkmeubels en serieproducten

 allround en technisch onderhoud van gebouwen
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Dagelijks werken de bakkers met de grootste zorg 
aan overheerlijke ambachtelijke bakkerijproducten. 
Die gaan als warme broodjes naar klanten op het 
industrieterrein of in de regio. Daarnaast wordt 
onze eigen kantinedienst verzorgd en bedienen we 
klanten bij de verkoopbalie.

 Wat is er te doen?

 met recepten en grondstoffen handmatig of 
machinaal deeg en beslag maken

 koek, cake, taart, gebak en korstwerk in ovens 
afbakken

 secuur producten afwerken, opmaken en 
verpakken

 hapjes, salades, soepen, kipsaté en 
gehaktballen bereiden

 luxe soorten broodjes beleggen

 een high tea verzorgen

 producten bezorgen

 voorraadbeheer en opslag van goederen

 ruimte netjes en schoonhouden en 
bedrijfskleding wassen en strijken 

 contact met klanten 

 kantinedienst: o.a. voor de pauzes koffie en 
thee verzorgen 

 

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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 Voor wie?
 Voor iedereen die

 prachtige en heerlijke producten wil  
bereiden, afbakken en verpakken

 in een gezellig team bereid is zich zorgvuldig 
in te zetten en wil leren 

 hygiënisch volgens de HACCP-eisen wil werken

 zorgzaam en beleefd klanten te woord staat en 
bedient

 er plezier in heeft om de kantinedienst te 
verzorgen

 
 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 banketbakker
Aart-Jan, 33jr:
Ik heb bakkersbloed en werk daarom graag in de bakkerij. 
Ik heb er zoveel geleerd zodat ik nu bijna zelfstandig mooie 
producten kan maken. Dit doet mij goed.
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De Hoop Drukkerij is een FSC gecertificeerde 
onderneming met een eigen ontwerp-, productie, 
nabewerkings- en verzendafdeling. Diverse soorten 
druk- en printwerk worden naar wens van de klant 
uitgevoerd, of het nu gaat om een enkele A2-poster 
of een brochure van 200.000 exemplaren. 

 Wat is er te doen?

 kantoorwerkzaamheden 

 contact met klanten 

 DTP-ontwerp en vormgeving van 
huisstijldragers, zoals brochures

 bijhouden van het magazijn

 bedienen van druk- en stanspersen, brocheer- 
en snijmachines

 nauwkeurig toezicht houden op het 
productieproces

 bezorging van eindproducten naar klanten

 het bedrijf netjes en schoonhouden

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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 Voor wie?
 Voor iedereen die

 met computers kan omgaan, creatief is en graag 
digitale ontwerpen wil maken

 interesse heeft in techniek  en machines wil bedienen

 klantvriendelijk is bij het bezorgen van de bestelde 
producten

 bereid is zich zorgvuldig in te zetten en wil leren
 
 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 drukker, DTP’er, nabewerker

 commercieel en administratief medewerker

 chauffeur

Marcel de Bruyn: ‘Met mijn visitekaartjes kan 
ik een mensenleven veranderen’, aldus een 
klant van De Hoop Drukkerij.
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De facilitaire dienst biedt drie verschillende 
werkplekken: schoonmaakdienst, onderhoudswerk-
zaamheden en het runnen van een bedrijfsrestaurant. 
De schoonmaak- en onderhoudswerkzaamheden 
vinden met name plaats op diverse locaties van De 
Hoop in Dordrecht. In het bedrijfsrestaurant worden 
maaltijden gekookt en lunches klaargemaakt. 

 Wat is er te doen?

 alle voorkomende schoonmaakwerkzaam-
heden in onze eigen gebouwen, zoals het 
reinigen van vinyl, marmoleum, openbare 
ruimten en toiletten

 het bijvullen en onderhouden van 
koffiemachines

 het vervangen van defecte lampen, het 
verhelpen van verstoppingen van wasbakken 
of toiletten

 linnenbeheer en legionellabeheer

 het ondersteunen bij interne verhuizingen

 beheren en distribueren van kantoorartikelen

 het bereiden van koude en warme 
cateringgerechten en het uitserveren van 
maaltijden

 kassawerkzaamheden

 het verzorgen van de entourage van de zaal en 
andere ruimten

 keuken en werkruimten netjes en schoon 
houden

De Hoop Facilitair
Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 13 80 (Marlies Mahtat)
m.mahtat@werkvisiedehoop.nl
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 Voor wie?
 Voor iedereen die

 ervan geniet dat alles er weer fris en schoon uit 
komt te zien

 heerlijke gerechten wil leren bereiden of 
presenteren

 bereid is zorgvuldig te werken

 in een gezellig team zich wil inzetten en leren

 hygiënisch volgens HACCP wil werken

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 schoonmaker

 cateringmedewerker Perkash, 60 jr:
Als ik Ambachtse Bedrijven niet zou hebben, dan zou ik ook niet bestaan. 
Door mijn verleden was ik bang om fouten te maken en was alles donker. 
Hier is nu mijn houvast. Ik heb geleerd om voor mijzelf op te komen en 
weer te genieten van het leven.
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Veel klanten uit Hendrik-Ido-Ambacht en omstreken 
weten de weg te vinden naar onze fietsenmakerij. 
Met een eigen ingang is er direct contact met de 
klant en worden fietsen vakkundig gerepareerd. Ook 
worden gebruikte fietsen verkocht.

 Wat is er te doen?

 klanten beleefd te woord staan

 eenvoudige reparaties verrichten, zoals lekke 
banden en verlichting

 meer specialistische reparaties verrichten

 fietsen oppoetsen of bijwerken met lak

 fietsenvoorraad in orde maken en verkopen

 oude fietsen slopen, materialen sorteren voor 

hergebruik

 materialen bestellen en ophalen

 werkplaats netjes en schoon houden

 stagelopen voor opleiding tot fietsenmaker

 Voor wie?
 Voor iedereen die

 er niet om geeft zwarte vingers te krijgen en 
graag technisch bezig is

 bereid is zich zorgvuldig in te zetten en wil 
leren

 klanten op een klantvriendelijke manier te 
woord wil staan

De Hoop Fietsenmakerij 
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 88 (Dirk Wichers)
d.wichers@werkvisiedehoop.nl
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 de werkplaats, fietsen en onderdelenvoorraad 
netjes kan bijhouden

Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 fietsenmaker

 fietstechnicus tweewielertechniek

Toon, 58 jr:
Ik ben Toon, 58 jaar en vanwege hartfalen, rug en psyche 80 tot 100% 
afgekeurd. Wil je weten waarvoor ik nog mijn bed uit kom?
Wat een Godsvreugde, om met mijn handen te werken vond ik bij
 De Hoop Fietsenmakerij weer een doel om te werken voor een ander!
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Onderhoud van tuinen en groen bij bedrijven, 
particulieren of instellingen in de regio. 

 Wat is er te doen?

 met handgereedschap en maaiers het 
onderhoud van tuinen, terreinen en groen: 
bomen rooien, grasmaaien, onkruid wieden, 
zand en grond kruien, planten poten, snoeien, 
heggen knippen

 zagen en kloven van haardhout, verpakken 
in netten voor de verkoop, winkelvoorraad 
aanvullen

 bedrijfswagen en aanhanger laden en lossen

 bedrijfswagen reinigen en werkplaats netjes 
en schoon houden

 Voor wie?
 Voor iedereen die

 graag met een groep buiten bezig is 

 met bedrijfskleding en veiligheidsmiddelen wil 
werken 

 indien nodig er flink tegen aan wil

 gemotiveerd is om het vak te leren

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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Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 groenwerker of leerling-hovenier

 bosmaaier- en motorzaagcertificaat

Brenda, 23 jr:
Ik werk met veel plezier op  verschillende projecten, overal is veel 
te leren. Bij het Groen werken we lekker gezond in de buitenlucht. 
We maken onze klanten heel blij als we hun tuin netjes opknap-
pen en dat geeft mij een tevreden gevoel.



16

In ons bedrijfspand worden inpak-, ompak en 
montagewerkzaamheden zorgvuldig uitgevoerd. 
We hebben ervaring met een grote diversiteit aan 
werkzaamheden: inpakken van bouten en moeren, 
telefoonkaarten, snoepgoed, mailings, etiketten, 
grafische producten enz.

 Wat is er te doen?

 artikelen inpakken, zoals 
bevestigingsmaterialen, grafische producten, 
dierenvoeders, kerstpakketten

 vullen, afwegen, etiketteren, plakken, vouwen, 
monteren, sealen, enz.

 administratieve afwikkeling en contact met de 
klant

 magazijn bijhouden en voorraad beheren

 afdeling netjes en schoonhouden

 de pompwagen of pallettruck bedienen

 heftruck rijden

 Voor wie?
 Voor iedereen die

 van aanpakken houdt of iets te doen wil 
hebben

 graag zelfstandig aan de slag wil gaan en 
ervoor zorgt dat de kwaliteit gecontroleerd 
wordt, materialen op voorraad zijn en de 
orders soepel worden afgehandeld 

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
Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Telefoon 078 - 611 49 36 (Wilco Diemel)
w.diemel@werkvisiedehoop.nl
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Vrijwilliger Eduard, 60 jr:
Als ik bij De Hoop Inpak binnenkom, dan merk 
ik gelijk de fijne sfeer en het op een ontspannen 
manier met elkaar aan het werk zijn. Dit geeft 
mij elke keer weer een fantastisch gevoel.
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In samenwerking met Stichting Nieuwe Hoop runnen 
we een grote kringloopwinkel, verdeeld over twee 
verdiepingen. Er is een ruim aanbod van brocante, 
kleding en boeken, maar ook allerlei huis-, tuin-, 
keuken- of andere interessante artikelen. Klanten 
worden gastvrij ontvangen en kunnen in de winkel 
een kopje koffie drinken.

 Wat is er te doen?

 aanname en eventueel ophalen of 
wegbrengen van goederen

 uitzoeken en sorteren van goederen

 reinigen en/of herstellen van goederen en 
kleding

 uitstallen en verkopen van goederen

 klanten te woord staan

 schoonhouden en ordenen van de winkel

 Voor wie?

 voor iedereen die het een uitdaging 
vindt om de winkel voor klanten zo mooi 
mogelijk te maken, goederen aan de man te 
brengen en zo meerdere goede doelen te 
ondersteunen

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 winkelmedewerker of verkoper detailhandel

 logistiek medewerker

 administratief medewerker

De Hoop Kringloop - Hendrik-Ido-Ambacht
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 88 (Maurice Bosschaart)
m.bosschaart@werkvisiedehoop.nl

De Hoop Kringloop - Dordrecht
Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 48 43 (Yolinde Venderbos)
y.venderbos@werkvisiedehoop.nl 
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Elbert: ‘Een tussenstap van een aantal maan-
den in een veilige omgeving met betrokken 
vakmensen heeft eraan bijgedragen dat ik nu 
uiteindelijk een reguliere baan heb.’



20

Het accent ligt op handvaardigheid en creativiteit, 
maar ook op lichte productiewerkzaamheden. 
Producten worden verkocht via winkels en de 
website, maar ook rechtstreeks.

 Wat is er te doen?

 hand- en naaiwerkzaamheden

 spel spelen en puzzels maken

 schilderen en andere creatieve 
werkzaamheden

 workshops, zoals bloemschikken

 lichte inpak- en productiewerkzaamheden

 Voor wie?

 voor iedereen met een lange afstand tot de 
arbeidsmarkt en mensen met psychosociale 
problemen die een aantal vaardigheden wil 
aanleren, zoals structuur, ontspannen en 
contact maken

De Hoop Maatwerk - Hendrik-Ido-Ambacht
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 88 (Gerda Colijn)
g.colijn@werkvisiedehoop.nl

De Hoop Maatwerk - Dordrecht
Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Telefoon 078 - 611 49 36 (Wilco Diemel)
w.diemel@werkvisiedehoop.nl
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Dagbesteding bevordert 
zelfredzaamheid en eigen kracht.

Mireille, 42 jr:
Het maakt hier niet uit welke beperking je hebt, iedereen 
is welkom, ook ik. Ik voel me er echt thuis. Ik mag mijn 
eigen ideeën inbrengen en uitvoeren, ik doe er weer toe.
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In een grote professionele werkplaats worden 
op maat of in serie diverse houten producten 
vervaardigd. Echt vakwerk!

 Wat is er te doen?

 machines bedienen en hout zagen

 voorgezaagd materiaal monteren tot 
serieproducten

 houten speelgoed, woondecoratie en meubels 
produceren

 schuren en verven van producten

 materialen inkopen

 werkplaats netjes en schoonhouden

 onderhoudsklussen op de afdelingen

 stagelopen voor opleiding als timmerman

 
Voor wie? 
Voor iedereen die

 bereid is zich zorgvuldig in te zetten en het vak 
wil leren

 precies kan werken en graag creatief bezig is 
om van hout iets moois te maken

 die mee wil helpen bij seriewerk

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 timmerman 

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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Begeleider Gerco, 56 jr: Het geeft mij heel veel 
voldoening om te zien hoe hier ieder zich op zijn eigen 
niveau ontwikkelt tot een volwaardige werknemer. 
Ik zou geen van mijn mensen willen missen.
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Op een rustieke locatie in een groene omgeving 
bieden we een zinvolle dagbesteding voor mensen 
vanaf 18 jaar met een (licht) verstandelijke beperking, 
verslavingsproblematiek, psychiatrische en/of 
gedragsproblematiek.

 Wat is er te doen?
 meehelpen bij het voeren van onze kleinere 

dieren (kippen, konijn, parkiet) en het 
schoonhouden van hun verblijf

 meehelpen in de moestuin en bij het 
groenonderhoud

 meehelpen bij verschillende lichte 
inpakwerkzaamheden

 het maken van verschillende houten 
producten

 verschillenede creatieve werkzaamheden 
waaronder tekenen en schilderen

De Hoop Oudendijk 
Oudendijk 69b, 3318 AG Dordrecht
Telefoon 078 - 611 47 60 (Marco Dubbeld)
m.dubbeld@werkvisiedehoop.nl
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Op een kleine afdeling als onderdeel van de 
inpakafdeling worden regelmatig eenvoudige 
print- en kopieeropdrachten verwerkt. Ook 
wordt beeldmateriaal (zoals dia’s) gescand 
en gedigitaliseerd. Verder is deze afdeling 
verantwoordelijk voor het bemannen van de receptie.

 Wat is er te doen?

 digitale printopdrachten verwerken: printen, 
nieten, afsnijden, inbinden, lamineren

 klanten te woord staan en orders aannemen

 kopieerwerkzaamheden

 inscannen en op cd/usb zetten van 
beeldmateriaal, zoals dia’s, foto’s en negatieven

 receptiewerkzaamheden, zoals telefoneren en 
klanten ontvangen 

 assisteren op de inpakafdeling

 Voor wie?
 Voor iedereen die

 graag met de computer en kopieermachine 
orders zorgvuldig wil verwerken tot kwalitatief 
goede eindproducten

 graag met computers bezig is en eenvoudige 
terugkerende handelingen verricht

 bereid is zich zorgvuldig in te zetten en wil 
leren

De Hoop Print en Scan
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 90 (Edith Heuvelman)
e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl
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Arjan, 48 jr: Doordat ik op mijn vorige werk vastgelopen was, 
heb ik een paar jaar thuis gezeten. Door hier te werken voel ik me 
weer nuttig. Het is leuk dat ik het hele proces van het printwerk 
kan verzorgen, van klantcontact tot een mooi boekje.
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Re-integratieSamen werken aan een betaalde reguliere baan
Een betaalde reguliere baan, dat perspectief bieden 
we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Dat gaat niet vanzelf, een re-integratietraject vraagt 
veel inzet. Ook van De Hoop Re-integratie mag je iets 
verwachten. Je krijgt van ons intensieve begeleiding. 
We halen het beste in jou naar boven en kijken 
heel gericht naar jouw mogelijkheden, talenten en 
ambities.

Opleidingen
Binnen de eigen leerwerkbedrijven van Werkvisie De 
Hoop bieden we diverse opleidingsmogelijkheden. 
Meestal gaat het om een combinatie van een 
praktijkopleiding bij een van onze leerwerkbedrijven 

en de theorie-opleiding bij een reguliere opleiding, 
zoals een ROC of een thuisopleiding.

Werkervaring opdoen
De Hoop Werkvisie heeft diverse erkende 
leerwerkbedrijven waar deelnemers een re-
integratietraject kunnen volgen. Als deelnemer doe je 
op deze manier opnieuw werkervaring op. Ook krijg 
je de kans relevante vaardigheden te ontwikkelen 
die je nodig hebt voor de werkzaamheden in je 
toekomstige baan. Deelnemers kunnen een re-
integratietraject combineren met het volgen van een 
erkende opleiding. 

De Hoop Re-integratie
Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 48 45 (Anja van Dam)
a.vandam@werkvisiedehoop.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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JobUp
JobUp is een schakel tussen veel verschillende 
partijen. Daarin draait alles om onze missie: mensen 
met een beperking duurzaam aan het werk helpen en 
tot bloei brengen. Dit doen we voor opdrachtgevers 
in de publieke sector (UWV of gemeenten) en de 
private sector (bedrijven, verzekeraars).  We bieden 
hen een breed dienstenpakket, onder te verdelen in 
Advies, Bemiddeling en Coaching.
Meer informatie: www.job-up.nl

JobUp
Nieuwland Parc 79, 3351 LJ Papendrecht
Telefoon 078 - 820 00 80
info@jobup.nl 

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.
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Schilders
schilderwerk | glaswerk | behangwerk

De Hoop Schilders verzorgt al het binnen- en 
buitenschilderwerk én het behangen of sauzen 
van het interieur. Daarnaast verzorgen we ook 
reparatiewerkzaamheden, zoals houtrotreparatie en 
kitwerk (bijvoorbeeld in badkamers en in keukens).

 Wat is er te doen?

 alle voorkomende schilderwerkzaamheden 
(repareren, schuren en schilderen)

 behangen, sauzen, kitreparatie en 
houtrotreparatie

 Voor wie?

 Voor iedereen die

 het leuk vind om nieuwe vaardigheden te leren 

 het leuk vindt op verschillende locaties zowel 
binnen als buiten te werken

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 Leerling schilder

De Hoop Schilders
Provincialeweg 114, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 47 10 (Jan van Oudgaarden)
j.vanoudgaarden@dehoopschilders.nl
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Theo: ‘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!’



32

De Hoop Technische Dienst verzorgt het 
gebouwenonderhoud van kantoorgebouwen. 
Denk hierbij aan elektrotechnische-,  loodgieters-, 
schilder- en timmerwerkzaamheden maar ook het 
groen- en terreinonderhoud én het onderhoud van 
de eigen machines en gereedschappen. Kortom voor 
al het onderhoud en reparaties aan gebouwen én bij 
storingen. 

 

 Wat is er te doen? 

 onderhoud en reparaties van 
elektrotechnische installaties, sanitair, witgoed, 
verlichting en sluitwerk

 repareren van kozijnen, klemmende deuren, 
kleine verbouwingen

 grasmaaien, slootkanten bijhouden, bomen 
snoeien, onkruid wieden

 het maken van plattegronden van gebouwen 

en vluchtwegen 

De Hoop Technische Dienst
Provincialeweg 116, 3329 KP Dordrecht
Telefoon 078 - 611 13 35 (Dick de Jong)
d.dejong@werkvisiedehoop.nl

Technische Dienst
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 Voor wie?

 Voor iedereen die

 met technische affiniteit en inzicht om 
storingen op te lossen

 graag met zijn handen werkt en allerlei 
timmerklussen en reparatiewerkzaamheden 
oppakt

 graag buiten in het groen werkt

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 Timmerman

 Leerling timmerman

 Groenwerker of leerling hovenier

Rudi: ‘Naast dat ik bij De Hoop Bouw een vak heb geleerd, heb ik 
ook geleerd verantwoordelijkheid te dragen voor mijzelf en voor 
mijn werk. Ik heb nu meer structuur in mijn leven en ben klaar om 
het bedrijfsleven in te gaan.’
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In een ruime werkplaats met professionele machines 
worden draadeinden, buizen, bouten en moeren 
nauwkeurig verwerkt. Veiligheidsvoorschriften 
worden - vanzelfsprekend - in acht genomen.

 Wat is er te doen?

 met de pompwagen of pallettruck orders 
klaarzetten en afvoeren

 zaagmachine bedienen en draadeinden en 
buizen zagen

 draadeinden afbramen met de 
schuurbandmachine

 draadeinden met lak bespuiten

 draadeinden machinaal buigen

 moeren op draadeinden draaien en met 
borgmachine vastzetten

 eenvoudig montagewerk

 werkplaats netjes en schoonhouden

 in combinatie met een certificaat de heftruck 
bedienen

 Voor wie?
 Voor iedereen die

 gemotiveerd is om het vak te leren

 precies kan werken en niet bang is om vies te 
worden

 werkkleding wil dragen en 

De Hoop IJzersterk
Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Telefoon 078 - 611 48 88 (Dirk Wichers)
d.wichers@werkvisiedehoop.nl
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veiligheidsvoorschriften kan hanteren

 graag terugkerende handelingen verricht

 Welke opleidingsmogelijkheden zijn er?

 heftruckchauffeur

 magazijnmedewerker

Yordy, 24 jr: Na jaren thuisgezeten te hebben, mag ik op 
de metaalafdeling veel werkervaring met machines en 
materialen op doen. Ik heb zelfs mijn heftruckcertificaat 
kunnen halen en draag ook wel verantwoordelijkheden. 
Ik ga trouw en met blijdschap naar mijn werk toe.



www.werkvisiedehoop.nl     www.ambachtsebedrijven.nl     www.dehoopdrukkerij.nl     www.dehoopschilders.nl     www.jobup.nl

Dagbesteding en 
participatie

Dagbesteding
Iedereen met een indicatie voor 
dagbesteding (WMO, WLZ, PGB, ...) kan 
bij ons terecht. Ook als je bij een andere 
zorginstelling woont of ambulante 
woonbegeleiding ontvangt. In overleg 
wordt gekeken welke plek past bij jouw 
mogelijkheden en wensen.

Participatie
Iedereen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt kan bij ons terecht. De 
ondersteuning is gericht op je persoonlijke 
ontwikkeling, je sociale vaardigheden en 

basis werknemersvaardigheden.

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.

Re-integratie 

Op zoek naar werk? Wij bieden je een 
breed netwerk in de regio Drechtsteden. 
Ook kun je starten bij een van onze eigen 
leerwerkbedrijven met verschillende 
opleidingsmogelijkheden. 
Afgelopen jaar begeleidden we meer 
dan 70 kandidaten naar betaald werk. 
Geïnteresseerd welke mogelijkheden we 
jou te bieden hebben? 
Bel dan met JobUp in Papendrecht, 
telefoon 078-8200080 (www.jobup.nl).

Werkvisie De Hoop
Provincialeweg 70 - 3329 KP Dordrecht
www.werkvisiedehoop.nl


