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Maatschappelijk betrokken 
ondernemen?

Sponsoren?
Zie je niet direct mogelijkheden voor mensen met een beperking om binnen 
jouw bedrijf aan de slag te gaan, maar wil je wel je maatschappelijke 
betrokkenheid tonen? Word dan bedrijfsvriend van Stichting Vrienden van 
Estinea. Ook zo schep je kansen voor mensen met een beperking om mee te 
doen in de samenleving. 
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.estinea.nl.

Estinea
Estinea ondersteunt mensen met een beperking in de Achterhoek en Twente. 
We werken vanuit de overtuiging dat iedereen – met steun van anderen – mee 
kan doen in de samenleving. Wij helpen mensen hun eigen keuzes te maken en 
het beste uit zichzelf te halen. Dat doen we onder andere door leerwerkplekken 
te bieden bij bedrijven, bij maatschappelijke voorzieningen en in een van onze 
eigen locaties voor Werk en Activiteiten. 

Meer weten?
Zie je mogelijkheden om mensen met een beperking mee te laten doen in jouw 
bedrijf? Of wil je daar meer over weten? Dan gaan wij graag geheel vrijblijvend 
eens in gesprek!



Door te werken doe je mee in de samen-
leving. Er wordt iets van je verwacht, je 
komt in contact met collega’s en vergroot 
je zelfstandigheid. Mensen met een 
beperking werken vaak met veel inzet. Ze 
zijn gemotiveerd, loyaal en leergierig. En ze 
dromen van een echte baan bij een echt 
bedrijf…

Participatiecoach 
Maar eerlijk is eerlijk, het inwerken van 
mensen met een beperking kost tijd en 
energie. Bovendien kan het voor alle 
partijen wennen zijn. Daarom werkt 
Estinea met participatiecoaches. Zij 
nemen bedrijven werk uit handen bij 
de voorbereiding en op de werkvloer.  
De participatiecoach is er ook voor 
de andere werknemers. Bijvoorbeeld 
als er vragen zijn over de omgang met 
de werknemer met een beperking.

Zo werkt het 
De individuele mogelijkheden, voorkeuren 
en interesses van mensen met een 
beperking zijn steeds ons vertrekpunt. De 
participatiecoaches ondersteunen hen in 
hun zoektocht naar een geschikte werkplek. 
Zij leggen contacten met bedrijven om te 

inventariseren welke mogelijkheden er zijn. 
Daarna zoeken ze naar de juiste match, 
zodat de werkrelatie echt kans van slagen 
heeft. 

Henk:
‘Ik werk al weer een tijdje bij de supermarkt 
in het dorp waar ik woon. In het begin was 
dat best spannend, maar ik heb al veel 
geleerd. De buitenboel schoon en aan kant 
houden, doe ik helemaal zelfstandig. Ik heb 
fijne collega’s en het is leuk om een praatje 
te maken met klanten.’

Uitstekende begeleiding
Blijkt er een match te zijn, dan helpen we 
op de werkplek met inwerken. In het begin 
werkt de participatiecoach een tijdje mee. 
Ook na de inwerkperiode – als iemand zijn 
of haar werk zo goed als zelfstandig kan 
doen – blijven we op afstand begeleiden. 

Vele mogelijkheden
Cliënten van Estinea werken binnen 
uiteenlopende bedrijven en organisaties: 
in winkels, scholen, kapsalons, maneges, 
woonzorgcentra en buurthuizen. Meestal 
gaat het om vrijwilligerswerk, soms om een 
betaalde baan. De werkzaamheden zijn 
zeer divers. De werkdagen en werktijden 
variëren van een halve dag tot vijf dagen 
per week. 

Gerti Grau, eigenaar groothandel in 
diervoeding:
‘Binnen ons bedrijf doet een team van 
mensen met een beperking klein inpakwerk. 
Ze maken bijvoorbeeld promotiepakketjes 
die wij meenemen naar de beurs. Daarmee 
leveren ze een waardvolle bijdrage aan de 
winstgevendheid van ons bedrijf.’

Steeds meer bedrijven denken na over manieren om mensen 

met een beperking een werkplek te kunnen bieden. De overheid 

stimuleert dit met de Participatiewet. Estinea werkt graag en 

veel samen met bedrijven die kansen scheppen voor mensen 

met een beperking. Doe jij met ons mee? Er zijn verschillende 

mogelijkheden om als bedrijf maatschappelijke betrokken te 

ondernemen.

Doet jouw bedrijf mee?

Participatieprojecten
Niet iedereen kan zelfstandig werken 
binnen een bedrijf. Estinea heeft 
daarom ook participatieprojecten. 
Mensen met een beperking werken 
dan in een groep binnen het bedrijf. 
Zij voeren werkzaamheden uit die 
passen bij hun mogelijkheden, doen 
werkervaring op en vergroten hun 
zelfstandigheid. Er is dagelijks een 
medewerker aanwezig om te 
coachen en te ondersteunen. 

Werk uitbesteden
Binnen ieder bedrijf is er werk dat 
blijft liggen. Of dat eenvoudig door 
mensen met een beperking kan worden 
uitgevoerd. Bedrijven kunnen dit werk 
uitbesteden aan een van onze locaties 
voor Werk en Activiteiten. Hier werken 
mensen met een beperking die (nog) 
niet aan de slag kunnen in een bedrijf. 
De werkzaamheden die zij uitvoeren 
zijn zeer talrijk. Denk aan licht inpak- en 
montagewerk, bedrijfskleding wassen 
en strijken, en mailings inpakken en 
versturen.


