
www.estinea.nl

Herenstraat 21, 7121 DA Aalten
Postbus 248, 7120 AE Aalten

E info@estinea.nl
I www.estinea.nl

T  088 49 50 210
F  088 49 50 550

Werken in Enschede, 
Haaksbergen en Hengelo 
Werk en dagbesteding met ondersteuning

Over Estinea 
Estinea werkt vanuit de overtuiging dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Wij helpen mensen hun eigen keuzes te maken en het beste 
uit zichzelf te halen. Onze ondersteuning is gericht op persoonlijke groei en 
mogelijkheden creëren om te particperen. Dat doen we onder andere door 
leerwerkplekken te bieden bij bedrijven, bij maatschappelijke voorzieningen 
(participatieprojecten) en in een van onze eigen locaties voor werk en 
activiteiten. 

Wil je meer weten over werk en dagbesteding met ondersteuning van Estinea in 
gemeente Enschede, Haaksbergen en Hengelo? Neem dan contact met ons op 
via het nummer 088 49 50 210. Of kijk op www.estinea.nl.



Begeleid werken 
Je kunt werken bij een bedrijf met 
ondersteuning van een participatiecoach. 
Die helpt je bij het aanleren van 
werkzaamheden, zodat je zo zelfstandig 
mogelijk kunt werken. Je doet waardevolle 
werkervaring op. Misschien kun je dan na 
een tijdje aan de slag in een betaalde baan. 

Algemene voorziening
Vanuit de Wmo biedt Estinea ook de 
mogelijkheid om via een algemene 
voorziening werkervaring op te bouwen. Als 
vrijwilliger doe je zo mee in de samenleving 
en kom je in contact met andere 
mensen. Je zult zien dat 
je steeds zelfstandiger 
je werk kunt doen. 
Zodat je misschien 
de overstap kunt 
maken naar een 
betaalde baan. 

Participatieprojecten 
Je kunt werken in een maatschappelijke 
voorziening, zoals een buurthuis, 
bibliotheek, school of zorgcentrum. Estinea 
noemt dit participatieprojecten.  
Je werkt in een groep en er is altijd 
een begeleider die je kan helpen en 
werkzaamheden aanleert. Met het werk 
dat je doet, kun je echt iets voor anderen 
betekenen.   
 
Werk en activiteiten 
Je kunt werken in een van onze locaties 
voor werk en activiteiten. Je doet 
werkervaring op en levert een waardevolle 

bijdrage aan het arbeidsproces. Er zijn 
altijd begeleiders aanwezig die jou 

werkzaamheden leren en kunnen 
ondersteunen. Je krijgt alle ruimte 
om je talenten te ontdekken en 
ontwikkelen. 

In Enschede en omgeving heeft Estinea 
meerdere kleinschalige werkprojecten. 
Een uitgebreidere beschrijving van deze 
projecten vind je op onze website: 
www.estinea.nl.

Schenk Atelier Katoen
In het multifunctioneel centrum Prismare 
in Enschede vind je Schenk Atelier Katoen. 
Katoen is een unieke combinatie van een 
koffieschenkerij en atelier. Als je bij Katoen 
werkt, neem je bestellingen op en serveert 
deze of je helpt in de keuken of achter de 
bar met het klaarmaken van drankjes of 
gerechten van de kleine kaart. 

Atelier Katoen
Vind je het leuk om met je handen te werken 
en ben je liever op de achtergrond. In het 
atelier van Katoen maak je leuke producten 
die dan weer in het schenk atelier verkocht 
worden. 

Bartelinkslaantje Hengelo
‘t Bartelinkslaantje in Hengelo biedt tien 
werkplekken. De locatie ligt geheel vrij 
in een groene omgeving. Hier kun je van 
alles te doen: grasmaaien, schoffelen, 
paden vegen, groenstroken onderhouden, 
struiken snoeien en konijnen verzorgen. 
Of je onderhoudt het erf en de moestuin. 
Ook binnen is van alles te doen: je bereidt 
samen met vrijwilligers maaltijden voor 
de buurtbewoners, je bakt taarten en 
cakes voor de verkoop of je maakt mooie 
producten voor Top Art.
 

Dierenopvangcentrum
In het dierenopvangcentrum* in 
Enschede help je mee met de dagelijkse 
werkzaamheden. Je maakt de hokken 
schoon en zorgt dat het terrein er netjes bij 
ligt. Ook onderhoud je het groen van de 
omliggende terreinen. Af en toe wandel je 
lekker buiten met een hond. 

Bibliotheek Twekkelerveld
Bij de bibliotheek* is genoeg te doen. 
Je kunt er boeken innemen, sorteren 
en opruimen. Kinderen en volwassenen 
helpen met het kiezen van boeken. Op 
de computer werken, de leestafels netjes 
houden en helpen met schoonmaken. 

* Ook algemene voorziening 

Werk of dagbesteding hebben, is belangrijk. Het geeft structuur 

aan je dag, maakt je zelfstandiger en geeft je zelfvertrouwen. 

Bovendien is het fijn om contacten te hebben met anderen. Wil je 

werken, maar vind je het lastig om iets te vinden wat bij je past? 

Of wil je vaardigheden leren die je nodig hebt om te werken? 

Estinea kan jou op verschillende manieren ondersteunen. 

In Enschede en omgeving is altijd genoeg te doen!

Werken in Enschede, 
Haaksbergen en Hengelo


