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De Hoop Brood en Banket 
De Hoop Drukkerij
De Hoop Facilitair
De Hoop Fietsenmakerij
De Hoop Groen
De Hoop Inpak
De Hoop Kringloop

De Hoop Maasplein
De Hoop Maatwerk
De Hoop Meubelmakerij
De Hoop Print en Scan
De Hoop Re-integratie
De Hoop Schilders
De Hoop IJzersterk

Dagbesteding 
Voor mensen met een psychische, verstandelijke of fysieke beperking.

Werkervaring 
Voor mensen met een beperking die zich verder willen ontwikkelen.

Participatie 
Voor mensen die deel willen nemen aan de maatschappij en op zoek zijn 
naar een participatieplek.

Re-integratie | Werkfit 
Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in een traject naar 
betaald werk.

Dagbesteding  |  Werkervaring  |  Participatie  |  Re-integratie

Leerwerkbedrijven

“ He t is  mooi om te zie n da t a l le 
medewerkers hun werk gepassioneerd 
doen vanuit de gedachte ‘iedereen is 
waardevol, jij ook’. “

Han van den Boogaart
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Dordrecht
Esther Boer - Schrijvers 06 46 60 31 29 | e.boer@werkvisiedehoop.nl 
Yolinde Venderbos 06 11 35 31 52 | y.venderbos@werkvisiedehoop.nl

Hendrik-Ido-Ambacht
Maurice Bosschaart 06 34 93 36 02 | m.bosschaart@werkvisiedehoop.nl
Mirjam de Haas 06 21 49 78 25 | m.dehaas@werkvisiedehoop.nl

Alblasserdam
Wiebe van de Vreede 06 42 10 02 35 | w.vandevreede@werkvisiedehoop.nl

Werkvisie de Hoop biedt als maatwerkvoorziening begeleiding aan mensen 
uit een ruime regio met een PGB of met een WMO dagbesteding- of WLZ 
indicatie voor dagbesteding. Ook mensen die (woon) begeleiding van een 
andere organisatie krijgen zijn welkom. Er is keuze uit belevingsgerichte, 
arbeidsmatige als ook ontwikkelgerichte dagbesteding. 

De dagbesteding is een professioneel begeleide en gestructureerde 
dagactiviteit. Desgewenst wordt er aan een zingevend doel gewerkt waarbij 
de persoon actief wordt betrokken. Dit biedt deze waar mogelijk perspectief 
op verbetering van de huidige situatie.

Mensen binnen de Drechtsteden met een WMO vervoer indicatie kunnen 
gebruik maken van de Drechthopper. 
 
Voor kennismaking, informatie of aanmelding, graag contact opnemen met:

Werkvisie De Hoop als maatwerkvoorziening

“ Ik heb down, maar ook met down kan 
ik gewoon werken. Soms maak ik een 
foutje, maar dat doet iedereen weleens. 
Het is gezellig om hier te werken, ik ben 
hier graag. ”
 Ruben, 24 jaar
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Stagiairs

Vrijwilligers

Werkvisie De Hoop heeft binnen een breed aanbod van afdelingen jarenlange 
ervaring met het begeleiden van stagiairs en is erkend leerwerkbedrijf voor:

 • Maatschappelijke stages
 • Agogisch medewerker 3 en 4
 • Helpende zorg en welzijn 2
 • Maatschappelijke zorg 3 en 4
 • Social Work vanaf jaar 2 HBO
 • Specifieke doelgroepen 3 en 4

 • Assistent dienstverlening en zorg 1
 • Assistent horeca, voeding, 
voedingsindustrie 1 en 2

 • Ondernemend meubelmaker en 
interieurbouwer 4

 • Zelfstandig werkend kok 2 en 3

Bij Werkvisie De Hoop werken tientallen vrijwilligers. Vrijwilligers ondersteunen 
de vaste medewerkers bij verschillende taken en zijn een waardevolle aanvulling. 
Van vrijwilligers wordt gevraagd dat zij de christelijke identiteit van de stichting 
mee helpen uitdragen, stabiel in het leven staan en over de juiste 
vaardigheden beschikken.

Stagecoördinator Lia Kroon
06 34 24 69 93 | l.kroon@werkvisiedehoop.nl | www.stagemarkt.nl

Vrijwilligerscoördinator Rebecca Groenewegen-Krijgsman
06 34 24 69 68 | r.groenewegen@werkvisiedehoop.nl

“ Zoek je een stageplaats? Stagiairs zijn 
van harte welkom!  ”

Lia Kroon
Stagecoördinator
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Werkvisie De Hoop ontzorgt ondernemers die invulling willen geven 
aan MVO en SROI die deelnemers een eerlijke arbeidskans willen geven. 
Betrokkenheid van ondernemers is van grote waarde en kan bijvoorbeeld 
ook door sponsoring of het afnemen van producten en diensten. De 
leerwerkbedrijven bieden zakelijke en particuliere klanten namelijk een 
ruim aanbod zoals:

 − Archiefvernietiging
 − Banket
 − Catering
 − Crea handwerk
 − Druk- en printwerk
 − Digitalisering 

 − Fietsreparatie 
 − Groenonderhoud 
 − Inpak en montage
 − Kringloopwinkel
 − Maatwerk meubels en seriewerk
 − Schilderwerk

Han van den Boogaart (directeur)
h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl
vriendenvandehoop.nl/zakenvrienden | werkvisiedehoop.nl

Zakenvrienden | Klanten | MVO | SROI

“ Bakkerij Voordijk werkt al een aantal 
jaren samen met Werkvisie De Hoop 
inpakbedrijven. Iedere week voorzien 
zij onze doosjes van etiketten. Wij zijn 
blij met de prettige samenwerking met 
Werkvisie De Hoop! ”

AMBACHTELIJK

en dat proeft u!
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 • bakkerijproducten maken
 • cateringproducten maken
 • klantencontact en verkoop
 • producten bezorgen
 • kantinedienst
 • wassen en opvouwen
 • bakkerij netjes en schoonhouden

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Eric van der Boom 06 34 24 69 57 | e.vanderboom@werkvisiedehoop.nl

werkzaamheden

bakker

collegiaal | hygiënisch | klantvriendelijk | zorgvuldig

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

“ Met de door mij gemaakte lekkere soep 
maak ik mensen blij, en dat is weer goed 
voor mijn eigenwaarde. “
 Adriaan, 33 jaar
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Hendrik-Ido-Ambacht
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werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Provincialeweg 86, 3329 KP Dordrecht
Esther Boer - Schrijvers 06 46 60 31 29 | e.boer@werkvisiedehoop.nl

 • DTP ontwerp
 • machines bedienen
 • proces toezicht
 • magazijn onderhouden
 • kantoorwerk
 • klantencontact
 • producten bezorgen
 • afdeling, machines en bedrijfswagen  
netjes schoonhouden

drukker | DTP’er | commercieel of administratief medewerker | koerier

creatief | klantvriendelijk | techniek of ICT geïnteresseerd | zorgvuldig

“ De drukkerij is een fijne werkplek.  
Enve loppe n d rukke n is  wat ik het  
liefste doe. “
 Samuel
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Dordrecht
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Provincialeweg 122, 3329 KP Dordrecht
Huishoudelijke dienst: Marlies Mahtat 06 34 24 68 73 | m.mahtat@werkvisiedehoop.nl
Bedrijfsrestaurant: Leen Boon 06 18 58 67 03 | l.boon@werkvisiedehoop.nl

“ 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. “ 
 Perkash, 60 jaar

 • cateringgerechten bereiden en uitserveren
 • koffiemachines onderhouden
 • linnen- en legionellabeheer
 • entourage van ruimtes verzorgen
 • kassabediening
 • klein herstelwerk
 • interne verhuizingen ondersteunen
 • ruimtes netjes en schoonhouden

cateraar | facilitair medewerker | schoonmaker 

collegiaal | hygiënisch | klantvriendelijk | zorgvuldig

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid
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Dordrecht
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werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Dirk Wichers 06 34 24 70 25 | d.wichers@werkvisiedehoop.nl

“ Fietsen repareren, daar moet je je 
gedachten goed bijhouden en dan denk 
je niet aan andere dingen. ”

Annet, 47 jaar

 • fietsen repareren
 • fietsen onderhouden
 • fietsen slopen en materialen sorteren
 • voorraad onderhouden en verkopen
 • materialen bestellen en ophalen
 • klantencontact
 • werkplaats netjes en schoonhouden

fietstechnicus tweewielertechniek

geduldig | klantvriendelijk | techniek geïnteresseerd

11



Hendrik-Ido-Ambacht
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werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht
Peter van den Brink 06 46 32 36 48 | p.vandenbrink@werkvisiedehoop.nl
Jaap Jansen 06 46 32 36 48 | j.jansen@werkvisiedehoop.nl

“  I k  we rk  m e t  ve e l  p l e z i e r  o p  d ri e 
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 opknappen en dat geeft mij een 
tevreden gevoel. “
 Brenda, 23 Jaar

 • tuinen en terreinen onderhouden
 • zand en grond kruien
 • bomen rooien
 • bedrijfswagen en aanhanger laden en lossen
 • machines en gereedschap onderhouden
 • klantencontact
 • bedrijfswagen en werkplaats netjes en 
schoonhouden

groenwerker | bosmaaier- en motorzaagbediening

collegiaal | conditie | klantvriendelijk | oog voor veiligheid
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Hendrik-Ido-Ambacht
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werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Sikkelstraat 7, 3319 LJ  Dordrecht
Christian van Dijke 06 42 10 87 48 | c.vandijke@werkvisiedehoop.nl

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Lex van Buuren 06 34 24 69 48 | l.van buuren@werkvisiedehoop.nl
Edith Heuvelman 06 34 24 69 92 | e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl

“ Ik geniet veel  van het doen van 
inpakwerkzaamheden. Thuis zou ik me 
anders erg vervelen. Ik ben blij met de 
prettige sfeer en heb het gezellig met 
de mensen om mij heen. ”
 Cor, 57 jaar

 • artikelen ompakken of monteren
 • dozen vouwen, tapen, etiketteren
 • kwaliteit en procesbewaking
 • magazijn en voorraadbeheer
 • heftruck rijden
 • pompwagen en pallettruck bediening
 • administratieve afwikkeling en telefoneren
 • afdeling netjes en schoonhouden

heftruckchauffeur | magazijnmedewerker

collegiaal | oog voor veiligheid | zorgvuldig
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Hendrik-Ido-Ambacht

Dordrecht
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werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Yolinde Venderbos 06-11 35 31 52 | y.venderbos@werkvisiedehoop.nl
Esther Boer - Schrijvers 06 46 60 31 29 | e.boer@werkvisiedehoop.nl

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Maurice Bosschaart  06 34 93 36 02 | m.bosschaart@werkvisiedehoop.nl

“ Als ik hier werk kan ik mijn zorgen 
los laten en weer vooruit kijken. Ik 
kom zowel in de winkel als op andere 
projecten geloof, hoop en liefde tegen. 
Ik maak graag reclame voor Werkvisie, 
want het is fijn om hier te zijn. “
 Klazina, 51 jaar

winkelbediende | verkoopmedewerker | logistiek medewerker

 • aanname en sorteren van goederen
 • reinigen en herstellen van goederen
 • uitstallen en verkopen van goederen
 • klantencontact
 • winkel en magazijn netjes en schoonhouden

collegiaal | oog voor detail | representatief | zorgvuldig
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Hendrik-Ido-Ambacht

Dordrecht

18



 • verzorging en verhuur van ruimtes voor 
vergaderingen, feesten of andere bijeenkomsten

 • lunch en catering
 • het dagelijks bereiden van soep en maaltijd
 • stroopwafels bakken
 • verpakken van stroopwafelkruimels
 • andere inpakwerkzaamheden

restaurant | catering | inpak | schoonmaak

Maasstraat 30, 2953 CH Alblasserdam
Wiebe van de Vreede 06-42100235
Gerda Colijn 06-42100230 
maasplein@werkvisiedehoop.nl

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

“ Een waardevol moment van 
verbinding. ”

facilitair medewerker | gastheer/gastvrouw

gastvrij | hygiënisch | creatief | zorgvuldig
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sociale vaardigheden | doorstroom naar arbeidsmatige afdeling

 • hand- en naaiwerk
 • schilderen, verven en ander creatief werk
 • workshops zoals bloemschikken
 • licht inpak- en productiewerk
 • spel spelen en puzzels maken
 • afdeling netjes en schoonhouden
 • Creatieve producten maken voor verkoop

ontspanning | contact maken | ontwikkeling van talenten

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

Sikkelstraat 7, 3319 LJ Dordrecht
Mathanje Hubers 06 34 24 69 16 | m.hubersvanassenraad@werkvisiedehoop.nl

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Thea van den Boogaart 06 34 24 68 99 | t.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl

“ Het maakt hier niet uit welke beperking 
je hebt, iedereen is welkom, ook ik.  
Ik voel me hier echt thuis. Ik mag mijn 
eigen ideeën inbrengen en uitvoeren, ik 
doe er weer toe. “
 Mireille, 42 jaar
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Hendrik-Ido-Ambacht

Dordrecht
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 • machinaal hout voorbewerken
 • houten onderdelen monteren
 • schuren en verven van producten
 • restauratie van producten
 • bezorgen van producten
 • interne onderhoudsklussen
 • werkplaats netjes en schoonhouden

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht
Gerco Viveen  088 056 93 26 | g.viveen@werkvisiedehoop.nl

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

“ Ik ben graag bezig met mijn handen 
en dat kan hier heel goed. Fijn om hier 
te zijn. “
 Dennis, 22 jaar

meubelmaker | machinale houtbewerking

collegiaal | creatief | zorgvuldig | oog voor veiligheid
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Hendrik-Ido-Ambacht
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 • digitale printopdrachten verwerken
 • kopieerwerk
 • digitaliseren van beeldmateriaal
 • archiefvernietiging
 • voorraadbeheer
 • administratieve afwikkeling
 • klantcontact
 • receptie- en telefoondienst
 • afdeling netjes en schoonhouden

ICT interesse | zorgvuldig | representatief

telefoniste

Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ Hendrik-Ido-Ambacht 
Print: Edith Heuvelman 06 34 24 69 92 | e.heuvelman@werkvisiedehoop.nl
Scan: Lex van Buuren 06 34 24 69 48 | l.vanbuuren@werkvisiedehoop.nl

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

“ Het werk geeft kleur en uitdaging aan 
mijn dag-invulling. Fijn dat er rekening 
wordt gehouden met hoe ik me voel. “
 Maria, 31 jaar
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 • coaching binnen eigen leerwerkbedrijven naar een betaalde baan
 • praktijkopleidingen binnen eigen leerwerkbedrijven en/of in 
combinatie met theorieopleiding bij een opleidingsinstituut

 • advies en bemiddeling tussen jou en gemeenten, UWV, bedrijven  
en verzekeraars

 • jobcoaching bij een betaalde baan

Re-integratie
Samenwerken aan een betaalde reguliere baan

Provincialeweg 70, 3329 KP Dordrecht
Esther Boer - Schrijvers  06 46 60 31 29 | e.boer@werkvisiedehoop.nl

Antoniuslaan 1, 3341 GA Hendrik-ido-Ambacht
Erik Baan 078 820 00 80 | info@jobup.nl | www.jobup.nl

“ Ik vind het belangrijk om mensen te 
leren denken in mogelijkheden in plaats 
van beperkingen. “
 Eric Baan
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Hendrik-Ido-Ambacht
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 • binnen- en buitenschilderwerk
 • behangen en sauzen
 • reparatiewerk van bijv. houtrot en kit
 • klantencontact
 • werkplaats en bedrijfswagen netjes en 
schoonhouden

klantvriendelijk | zorgvuldig | oog voor veiligheid

schilder

Provincialeweg 114, 3329 KP Dordrecht
Jan van Oudgaarden 06 50 24 41 32 | j.vanoudgaarden@dehoopschilders.nl

Schilders
schilderwerk | glaswerk | behangwerk

werkzaamheden

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

“ Ambachtelijk schiderwerk met oog voor 
detail en een kwalitatief hoogwaardig 
eindresultaat ”
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Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ  Hendrik-Ido-Ambacht
Dirk Wichers 06 34 24 70 25 | d.wichers@werkvisiedehoop.nl

“ Ik leer hier veel metaaltechniek. Ik zie 
er naar uit het geleerde in de toekomst 
bij een metaalbedrijf in praktijk te 
brengen! “
 Steven, 24 jaar

oog voor veiligheid | zorgvuldig

heftruckchauffeur | metaalbewerker | magazijnmedewerker

vaardigheden

opleidingsmogelijkheid

 • machinaal draadeinden en buizen zagen, 
buigen, afbramen en borgen

 • kwaliteit en procesbewaking
 • eenvoudig montagewerk
 • heftruck rijden
 • pompwagen en pallettruck bediening 
 • werkplaats netjes en schoonhouden

werkzaamheden
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Hendrik-Ido-Ambacht
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Voor Werkvisie maak ik graag 
reclame, want het is een bijzonder 
en christelijk bedrijf. 

Ze stimuleren mij om een nieuwe 
uitdaging aan te gaan en daarom 
mag ik zijn zoals ik ben bij deze 
baan. 

Ben je beperkt, kom, want hier 
wordt lekker gewerkt. 

Eline Hotting, 25 jaar
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Zelden kom ik als orthopedagoog een plek tegen waar mensen 
met zulke verschillende ondersteuningsvragen zo positief en 
respectvol samenwerken. Wat een pareltje is deze werkplek, 
jullie mogen er met z’n allen trots op zijn! Koester het ook, want 
zinvol werk in een fijne omgeving is van groot belang voor alle 
deelnemers.
 Maurine Kroon, orthopedagogiek
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Werkvisie De Hoop is onderdeel van 
De Hoop GGZ Dordrecht | dehoop.org
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Werk mee aan passend werk voor iedereen.....

.....word stagiair, vrijwilliger, deelnemer, klant of zakenvriend!

Dordrecht: Provincialeweg 70, 3329 KP | 088 056 90 37
Hendrik-Ido-Ambacht: Nijverheidsweg 46c, 3341 LJ | 078 611 48 88
Alblasserdam: Maasstraat 30, 2953 CH | 06 42 10 02 35
werkvisiedehoop.nl | contact@werkvisiedehoop.nl |  FACEBOOK-SQUARE instagram-square linkedin Twitter-square


