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Werken in Oost Gelre
Werk en dagbesteding met ondersteuning

Over Estinea 
Estinea werkt vanuit de overtuiging dat iedereen mee kan doen in de 
samenleving. Wij helpen mensen om 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 & Activiteiten. 

Wil je meer weten over werk en dagbesteding met ondersteuning van Estinea in 
Oost Gelre? 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. 

Participatieprojecten 
Je kunt werken in een maatschappelijke 
voorziening zoals een dorpshuis, bij 
een vereniging en misschien wel bij een 
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. En je krijgt de 
kans om door te groeien naar een begeleid 
werken werkplek.

In gemeente Oost Gelre heeft Estinea 
meerdere kleinschalige werkprojecten. 
Een uitgebreidere beschrijving van deze 
projecten vind je op onze website:  
www.estinea.nl
 
Longa ‘30
Bij voetbalvereniging Longa ‘30 in 
Lichtenvoorde kan je echt meedoen in de 
lokale Lichtenvoordse samenleving. Tijdens 
het voetbalseizoen zorg je, samen met 
anderen, ervoor dat het terrein er super bij 
ligt. Op en rondom de voetbalvelden voer 
je verschillende werkzaamheden uit.

BMV Mariënvelde
Bij de BMV (breed maatschappelijke 
voorziening) in Mariënvelde help je 
op de dinsdag mee met de allerlei 
werkzaamheden: het verzorgen van koffie,  
de voorbereiding van de maaltijden, de 
afwas of de was. Ook kan je buiten aan 
het werk: in de tuin rondom het gebouw of 
bijvoorbeeld het wassen van de bus.

Dorpshuis ‘t Kempken 
Vanuit het dorpshuis ‘t Kempken ga je 
aan de slag in en rondom Harreveld. Je 
werkt in het dorpshuis of bij KSH in de 
schoonmaakploeg. Daarnaast help je 
mee in het groenonderhoud van zowel 
het sporterrein als bij het dorpshuis en de 
fietspaden in en om Harreveld. Helpen bij 
de was van de volleybal of af en toe een 
bardienst draaien; het behoort allemaal tot 
de mogelijkheden.

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 de gemeente Oost Gelre is altijd genoeg te doen!

Werken in Oost Gelre


