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Dierenopvangcentrum Enschede
Werk en dagbesteding met ondersteuning

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. Dat doen we onder andere door 
leerwerkplekken te bieden bij maatschappelijke voorzieningen aan 
mensen die niet direct aan de slag kunnen in een betaalde baan. Zij 
verrichten er werkzaamheden waar andere mensen ook profijt van 
hebben. En helpen mee om deze voorzieningen in stand te houden. 

Dierenopvangcentrum Enschede is een algemene voorziening in 
het kader van de Wmo en wordt ondersteund door de gemeente 
Enschede. 

Aanmelden? 
Neem contact op met gemeente Enschede en bel 053 48 17 900 
of bel Estinea op 088 49 50 210 of 06 19 84 00 86. 



Bij Dierenopvangcentrum (DOC) Enschede 
is altijd genoeg te doen. Je kunt er 
dieren verzorgen, voeren en uitlaten. 
Schoonmaakwerk of onderhoudswerk doen 
in het gebouw en op het terrein. Werken in 
het magazijn, in de winkel, in de kantine of 
bij de receptie. We gaan eerst in gesprek 
over wat jij leuk vindt en zou willen. Daarna 
gaan we zo snel mogelijk samen aan de 
slag!

‘Het lukte me maar niet om werk te 
houden. Bij het DOC leerde ik wat 
een werkgever van mij verwacht en 
waar ik goed in ben. Inmiddels heb ik 
een betaalde baan en gaat het heel 
goed!’

Leren werken
Je werkt bij het DOC minimaal één dagdeel 
en maximaal zes dagdelen in de week. 
Je werkt in een groep en er is altijd een 
begeleider in de buurt die je kan helpen als 
dat nodig is. De begeleider helpt je bij het 

aanleren van werkzaamheden en loopt als 
het nodig is met je mee. Stap voor stap leer 
je je werk zo zelfstandig mogelijk te doen. 
Je leert ook omgaan met collega’s en met 
je tijd indelen. 

‘Door haar beperking zit een betaalde 
baan er voor mijn dochter niet in. Bij het 
DOC werkt ze in een enigszins beschermde 
omgeving. Ze doet op haar eigen manier 
volop mee.’

Steeds zelfstandiger
In het begin heb je misschien wat meer 
hulp nodig. Maar je zult zien dat je steeds 
zelfstandiger je werk kunt doen. Als je bij het 
DOC werkt met ondersteuning van Estinea 
krijg je een vrijwilligerscontract. Je krijgt 
geen salaris. Maar je doet wel waardevolle 
werkervaring op, zodat je na een tijdje 
misschien de overstap kunt maken naar een 
betaalde baan bij een regulier bedrijf.  

‘Ik werk hier bij het DOC vaak samen met 
de vrijwilligers van het DOC. Samen buiten 
werken is leuk. Ik maak altijd een praatje 
met mensen die hier komen. Dat durfde ik 
vroeger niet, maar nu wel.’

Meedoen
Bij het DOC doe je volop mee in de 
Enschedese samenleving. Je maakt kennis 
en werkt samen met de vaste medewerkers 
en met de vele vrijwilligers van het 
DOC. Daarnaast kom je in contact met 

buurtbewoners en met bezoekers van het 
DOC. Met het werk dat je doet kun je iets 
voor anderen betekenen. Zo draag je ook 
nog eens je steentje bij in de maatschappij.

Aanmelden?
Ben je enthousiast en wil je je aanmelden 
voor werk of dagbesteding met 
ondersteuning van Estinea bij het DOC? 
Dat kan via het wijkteam bij jou in de buurt. 
Kijk hiervoor op www.enschede.nl of bel 
053 48 17 900. Je hebt geen indicatie nodig. 
Je kunt je ook aanmelden via school of via 
de zorgorganisatie waar je al contact mee 
hebt. En natuurlijk kun je ook zelf contact 
met Estinea opnemen en je aanmelden. 
Bel 088 49 50 210.

‘Via school (De Kapstok, speciaal onderwijs) 
heb ik bij het DOC gewerkt. Daardoor weet 
ik zeker dat ik met dieren wil werken. Ik doe 
nu een vervolgopleiding in dierenverzorging.’

Werk of dagbesteding hebben, is belangrijk. Het geeft structuur 

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

Je doet mee in de samenleving en komt in contact met andere 

mensen. Misschien vind je het lastig om iets te vinden wat bij 

je past. Lijkt het je leuk om met dieren te werken? Of wil je dat 

ontdekken en leren? Dat kan bij het Dierenopvangcentrum 

Enschede. Je krijgt hierbij ondersteuning van Estinea. 

Iets voor jou?
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