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Werken in Dinxperlo
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 
Dinxperlo? 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 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.  En je krijgt de kans 
om door te groeien naar een 
begeleid werken werkplek.

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. 

Dagbesteding 
Heb je een complexe ondersteuningsvraag? 
Estinea biedt ook belevingsgerichte 
activiteiten zoals wandelen, muziek maken, 

spelletjes spelen, voorgelezen 
worden of snoezelen. 

In Dinxperlo heeft Estinea meerdere 
kleinschalige werkprojecten. Een 
uitgebreidere beschrijving van deze 
projecten vind je op onze website:  
www.estinea.nl
 
Dr. van der Meerstraat
Bij Dr. van der Meerstraat kun je terecht 
voor veel verschillende activiteiten. Je 
kunt bijvoorbeeld handwerken, wandelen, 
puzzelen, muziek maken, koken en fietsen. 
Vanuit hier kun je ook werkzaamheden 
buiten doen: glas ophalen in de wijk 
bijvoorbeeld. 

IKC De Bosmark
Bij basisschool IKC De Bosmark kun je elke 
dinsdag en donderdag allerlei klussen 
uitvoeren. Hier zet je spelletjes klaar, pak 
je dat vaatwasser in en uit en haal je oud 
papier op. Planten water geven of het 
schoolplein schoon maken zijn ook klussen 
die je kunt doen. Je hebt hier veel contact 
met de kinderen van de school.

Careaz, dr. Jenny
Bij het woonzorgcentrum dr. Jenny help 
je mee met alledaagse werkzaamheden. 
Zo help je de gastvrouwen in het Grand 
Café met tafels dekken en boodschappen 
doen. Ook ga je met de bewoners koffie 
drinken of een gezamelijk activiteit doen 
zoals bingo en gymnastiek. Je hebt hier 
veel contact met ouderen en dat is heel 
gezellig.

Het Kulturhus 
Het Kulturhus is hét ontmoetingspunt van 
Dinxperlo. Je komt met veel mensen in 
contact en je kunt allerlei werkzaamheden 
doen. Je kunt koffie en thee schenken, 
broodjes smeren en tafels en stoelen klaar 
zetten. Ook doe je licht huishoudelijke 
werkzaamheden zoals stofzuigen en was 
vouwen, de post verzorgen, glas naar de 
container brengen en boodschappen halen.

Bibliotheek Dinxperlo
Per 1 januari 2018 kan je ook werken bij de 
bibliotheek in Dinxperlo. Bij de bibliotheek 
is genoeg te doen. Je kunt boeken innemen 
en opruimen. Je houdt de leestafels netjes 
en je helpt met schoonmaken. Op de 
woensdagmiddag help je mee koffie of thee 
schenken in het ‘handwerkcafe’. 

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 Dinxperlo is altijd genoeg te doen!

Werken in Dinxperlo


