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     Werk mee aan passend werk voor iedereen!

Werkervaring, dagbesteding,  

participatie en re-integratie  

voor meer dan 500 deelnemers  

in de regio Drechtsteden.

Werkvisie De Hoop

De heer Griffioen (klant): 

‘Door werk te gunnen aan een  
bedrijf van Werkvisie De Hoop  
help ik mee mensenlevens te  
veranderen én geef ik invulling  
aan Maatschappelijk verantwoord  
ondernemen.’
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Werkvisie De Hoop
      Passend werk voor iedereen!
 
Werkvisie De Hoop is een vangnet en springplank voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We zetten 
ons ervoor in om voor iedereen een passende werkplek te vinden. Daarnaast helpen we de zelfredzaamheid en 
eigen kracht van de deelnemers verder te ontwikkelen. We leren iedereen zo goed mogelijk zelfstandig te  
functioneren en/of werken.

Werkvisie De Hoop biedt: 
•	 een	maatwerkvoorziening	met	dagbesteding	en	activering	voor	iedereen	die	op	eigen	kracht,	met	algemene	

voorzieningen, met mantelzorg of met hulp van andere personen uit zijn sociale netwerk, daartoe niet of  
onvoldoende in staat is;

•	 passend	werk	voor	mensen	met	een	afstand	tot	de	arbeidsmarkt,	voor	deelnemers	vanuit	de	Participatiewet,	
Reclassering Nederland en Justitie;

•	 opleidingsmogelijkheden	en	passend	werk	bij	onze	erkende	leerwerkbedrijven	voor	mensen	die	een	 
springplank nodig hebben om via een re-integratietraject een passende baan te vinden.

Wij werken met professionele begeleiders en bieden iedereen een persoonlijk ontwikkelplan. Met ons BOW (Blik 
op Werk) keurmerk geven we aan dat we kwaliteit, betrouwbaarheid en klanttevredenheid belangrijk vinden.

Jaap (deelnemer):  

‘Dankzij een tussenstap van een aantal  
maanden in een veilige omgeving met  
betrokken vakmensen heb ik nu uiteindelijk  
een reguliere baan.’

Ook u kunt iemand een eerlijke kans op werk geven!
 
Geachte ondernemer,

Veel bedrijven zoeken naar een goede invulling van hun MVO-beleid (Maatschappelijk verantwoord ondernemen) en  

onderschrijven de gedachte om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een eerlijke kans te geven. In de praktijk is  

dat voor veel bedrijven moeilijk inpasbaar. Misschien geldt dat ook voor u.

De afdelingen van Werkvisie De Hoop zijn gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een afstand tot de  

arbeidsmarkt en geven ‘Frans een eerlijke kans’.

Wij zijn aangesloten bij AidTrade. Met onze leerwerkbedrijven bieden we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt  

de mogelijkheid een vak te leren en een opleiding te volgen. Zo bieden we hen een opstap naar verdere re-integratie.

U helpt ons helpen door ons bij de inkoop van uw producten en diensten een eerlijke kans te geven. Of door uw vacature 

door onze mensen te laten vervullen.

Zo geeft u - indirect - mensen in uw eigen regio een eerlijke kans op werk en inkomen!

 
Han van den Boogaart
directeur Werkvisie De Hoop
initiatiefnemer AidTrade Nederland (www.aidtrade.nl)

Werkvisie De Hoop
Provincialeweg	70,	3329	KP	Dordrecht
www.werkvisiedehoop.nl

Coördinatie werkervaring  
Dordrecht 
Anja van Dam
tel.	078	-	611	48	45	
a.vandam@werkvisiedehoop.nl

Coördinatie werkervaring Hendrik-Ido-Ambacht
Mirjam de Haas 
tel.	078	-	611	48	88	
m.dehaas@ambachtsebedrijven.nl

Commerciële zaken 
Han van den Boogaart, directeur
tel.	078	-	611	48	05
h.vandenboogaart@werkvisiedehoop.nl
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 De Hoop Bouw en Interieur 
      Bouwen kunt u aan ons toevertrouwen!
 
De Hoop Bouw en Interieur is een aannemersbedrijf met ervaring in de zakelijke en particuliere markt en biedt een 
totaalpakket voor aanbouw, verbouw, schilderwerkzaamheden, tuinonderhoud en technisch onderhoud.
 
Aan- en verbouw op locatie
Op uw bedrijfslocatie kunnen we de aanbouw, verbouw of renovatie van uw kantoor of bedrijfshal realiseren.
Voor de particuliere markt bieden we een compleet pakket werkzaamheden in en rond de woning aan: de bouw 
van een dakkapel, serre, schuur, garage, of aanbouw, de renovatie van kamers, het plaatsen of repareren van  
wanden, plafonds, kozijnen, vloeren, balkonhekken en dakgoten. 

Vakkundigheid en kwaliteit staan hoog in ons vaandel. Dat ziet u terug in het ontwerp, de gekozen materialen en de 
afwerking. Wij vinden het belangrijk onze planning aan te passen aan uw wensen, zodat de werkzaamheden voor u 
zo prettig mogelijk verlopen.

Werkplaats
In	de	eigen	werkplaats	van	600	m2 worden in opdracht serieproducten vervaardigd, zoals verpakkingskisten,  
tuin- en campingmeubelen, maar ook op maat gemaakte producten, zoals vergadertafels en interieurwanden.

Projectleider Leo Verweij: 

 ‘Wij zijn pas tevreden als ú tevreden bent!’

Theo (deelnemer): 

’Het totaalpakket trok me aan. Ik kan hier werkervaring 
opdoen, een vak leren én een opleiding volgen. Ik heb 
nu zoveel plannen! Ik wil graag aan de slag, zelfstandig 
gaan wonen. En al kost het me twee jaar om mijn leven 
op orde te krijgen, ik weet het zeker: Deze keer gaat het 
me lukken!’

De heer Van der Berg (klant):  

‘Door de verbouwing van onze bedrijfshal door de vakmensen en 
deelnemers van De Hoop Bouw en Interieur te laten uitvoeren, bouw 
ik mee aan een eerlijke kans op re-integratie voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en geef ik een mooie invulling aan  
Maatschappelijk verantwoord ondernemen.’
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Schilderwerkzaamheden
We verzorgen al uw binnen- en buitenschilderwerk. Ook kunt u 
bij ons terecht voor kleur- en interieuradvies, sauzen, behangen, 
glaszetten of het schilderen en lakken van meubels.

We zijn een ambachtelijk schilderbedrijf; we werken met oog voor 
detail en gaan voor een kwalitatief hoogwaardig eindresultaat. 

Stefan (deelnemer) 

‘Ik heb meer dan tien jaar op straat geleefd. Bij De Hoop Bouw en 
Interieur kreeg ik de kans een opleiding te volgen en een diploma te 
halen! Wat ben ik trots; op mezelf, maar ook op dit bedrijf dat me die 
kans bood. Als leerling-schilder heb ik nu een echte kans om door te 
stromen naar een betaalde baan.’ 

Bedrijfsleider Dick de Jong:  

‘Ik zie hoe mooi het is om met onze vakmensen te 
bouwen mét en áán mensen; om anderen op te 
leiden en werkervaring te bieden met perspectief 
op werk en inkomen. Samen met mijn  
enthousiaste collega’s sta ik voor service en  
kwaliteit. Neem gerust contact met mij op voor 
een vrijblijvend advies of een offerte.’

Pieter (medewerker):  

‘Laat uw woning of bedrijfspand door ons 
schilderen en u hoeft zich de eerstkomende jaren 
geen zorgen te maken over uw schilderwerk!’

Technisch Onderhoud
De werkzaamheden zijn heel divers. We repareren en on-
derhouden elektrotechnische en verwarmingsinstallaties, 
sanitair, wit- en bruingoed, verlichtingselementen en elektro-
nische sloten. Natuurlijk hebben we een storingsdienst die 
binnen de afgesproken tijd de storing komt verhelpen. 

Sikkelstraat	5,	3319	LJ	Dordrecht
tel.	078	-	611	47	10
info@dehoopbouweninterieur.nl
www.dehoopbouweninterieur.nl

Bouw en Interieur
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Provincialeweg	86,	3329	KP	Dordrecht
tel.	078	-	611	13	33
contact@dehoopgrafischcentrum.nl
www.dehoopgrafischcentrum.nl

Gra�sch Centrum

De Hoop Grafisch Centrum 
       Drukwerk met twee kanten!

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Door uw drukwerk bij ons uit te besteden geeft u op een bijzondere wijze invulling aan Maatschappelijk  
verantwoord ondernemen. Met uw opdracht gaan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij ons aan  
de slag, doen ze werkervaring op en volgen ze een opleiding. Zo bouwen ze aan perspectief op werk en  
inkomen. Met uw visitekaartje kunt u een mensenleven veranderen. Dat is drukwerk met twee kanten!

Van ontwerp tot verzending
U kunt bij ons terecht voor het ontwerp en de productie van uw huisstijldragers. Of het nu gaat om uw  
brochures, boeken, briefpapier, magazines, leaflets, flyers, documentatiemappen, agenda’s, kalenders,  
websites, wenskaarten, bureauonderleggers, vlaggen of autobelettering: wij regelen het voor u. 

Uw mailing is bij ons in goede handen: van databasebeheer tot ontwerpen, drukken, couverteren en verzenden. 
Dat kan ook gepersonaliseerd, waarbij de vormgeving zelfs kan worden aangepast op de ontvanger.

Drukkerij en digitale pers
Voor zowel uw zakelijke als uw familiedrukwerk hebben wij de juiste 
technieken	in	huis,	of	het	nu	gaat	om	een	enkele	poster	op	A2-formaat	of	
om	een	brochure	in	een	oplage	van	100.000	stuks.	Ook	alle	afwerkingen,	
zoals snijden, vouwen, brocheren en stansen doen we in eigen huis. Dat 
betekent korte lijnen en duidelijkheid in levertijd.

Kwaliteit
Op onze vierkleurenpers drukken we binnen de gestelde ISO-normen. 
Op	papier	dat	hiervoor	geschikt	is	drukken	we	standaard	met	70%	meer	
rasterpunten dan de meeste andere drukkerijen. U krijgt hierdoor haar-
scherpe afbeeldingen.

Milieu
Uiteraard zijn we FSC-gecertificeerd. Al meer dan tien jaar drukken we al-
coholvrij en daarmee zijn we koploper in onze branche. We hebben geen 
fotochemische middelen in huis en gebruiken uitsluitend inkt op plant-
aardige basis. Het gebruik van groene stroom is voor ons vanzelfsprekend.

Mevrouw Faber (klant):  

‘Waarom wij zaken doen met De Hoop Grafisch 
Centrum als leverancier? Voor hetzelfde geld 
en met dezelfde kwaliteit help je Frans aan een 
eerlijke kans op werk en inkomen!’

Daniëlle (oud-deelnemer):

‘Het Grafisch Centrum gaf mij een kans opnieuw te 
beginnen. Mijn talenten, die lange tijd waren onderge-
sneeuwd door mijn verslaving, zijn tot bloei gekomen! 
Ik heb nu een baan die bij me past.’

Marco (medewerker):  

’Onze drukkerij geeft op unieke wijze een bijzondere 
invulling aan people, planet en profit. Met drukwerk 
van De Hoop Grafisch Centrum helpt u het verschil te 
maken. Uw bestelling geeft mensen een eerlijke kans 
op werk en inkomen!’
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Provincialeweg	86,	3329	KP	Dordrecht
tel.	078	-	611	49	36
info@dehoopmaatwerk.nl
www.dehoopmaatwerk.nl

MaatWerk

De Hoop MaatWerk 
    Passend werk voor iedereen

Dagbesteding
De Hoop MaatWerk is de naam voor het activiteitencentrum waar mensen  
komen voor zowel arbeidsmatige als niet-arbeidsmatige dagbesteding. 

De Hoop MaatWerk biedt voor bedrijven de mogelijkheden voor:
•	 montagewerkzaamheden
•	 inpakwerkzaamheden
•	 ompakwerkzaamheden
•	 sorteerwerkzaamheden

Kelly (deelnemer):  

‘Ik kon na mijn burn-out in eerste instantie 
maar weinig werken. Ik ervaar het als een 
zegen dat ik stapje voor stapje weer aan 
de slag kan. Op de reguliere arbeidsmarkt 
krijg je de kans niet als je het werk nog 
maar een paar uur per week volhoudt.’

Desiree (medewerkster): 

‘Het is mooi om te zien dat er 
passend werk voor iedereen is. Dat 
geeft deelnemers naast zingeving, 
dagstructuur en sociale contacten 
het gevoel er bij te horen en hun 
steentje bij te kunnen dragen.’ 

Coördinatie werkervaring:  
Anja van Dam
tel.	078	-	611	48	45
a.vandam@werkvisiedehoop.nl.

Zorgschepen

Werkvisie Zorgschepen is het nieuwste project binnen Werkvisie De 
Hoop,	gestart	in	het	voorjaar	van	2015.	Deelnemers	hebben	de	mo-
gelijkheid werkervaring op te doen in de binnenvaart. Verschillende 
schippers bieden zich aan om aan boord van het schip werkervaring 
op te doen. Ook kunnen deelnemers dit combineren met een oplei-
ding tot deksman, (licht)matroos of stuurman.

Er zijn dagtrajecten én meerdaagse trajecten (bijvoorbeeld vijf dagen 
Nederland-Duitsland-Nederland) mogelijk. 

Werkvisie  
Zorgschepen       

Aart (schipper):  

‘Dit biedt mensen een prachtige kans: een 
overzichtelijke wereld, die in eerste instantie 
niet groter is dan het schip, inclusief kost en 
inwoning. Ondertussen is er veel te zien en 
te werken. Het is ook een bedrijfstak met 
toekomstperspectief, omdat er regelmatig 
vacatures zijn.’

Oproep:
Werkvisie De Hoop is nog op zoek  

naar meer schippers die deelnemers  

een kans willen geven.
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Bakkerij - Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
IJsbrand	Roobol,	tel.	06	-	14	80	25	75	of	078	-	611	48	88
ij.roobol@ambachtsebedrijven.nl 
www.ambachtelijkebedrijven.nl

Tuinonderhoud - Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Peter	van	den	Brink,	tel.	06	-	46	32	36	48	of	078	-	611	48	88
p.vandenbrink@ambachtsebedrijven.nl
www.ambachtsebedrijven.nl

Bakkerij
In onze ambachtelijke bakkerij worden eerlijke en heerlijke  
producten gemaakt. U kunt hier terecht voor:
•	 koekjes:	bitterkoekjes,	boterbiesjes,	weespermoppen,	jan	hagel,	enz.
•	 belegde	broodjes:	van	broodje	gezond	tot	luxe	broodjes
•	 taarten	en	gebak:	appel-,	slagroom-,	kwarktaarten	en	gebak
•	 lunchpakketten
•	 high	tea
•	 catering	voor	kleine	groepen

Tuinonderhoud
 
Tuinonderhoud door groene vingers
Met onze groene vingers verzorgen we al jaren het onderhoud van tuinen  
en groen bij particulieren, instellingen en bedrijven in de regio Drechtsteden.  
Werkzaamheden zijn bijvoorbeeld gras maaien, heggen knippen, snoeien,  
onkruid wieden, zand en grond kruien, bomen rooien of planten en bollen  

poten. Ook verwerken en verkopen we haardhout.

Mevrouw Benschop (klant): 

 ‘Ik kom speciaal voor de koekjes uit 
Dordrecht naar Ambacht, omdat ze hier 
nog ambachtelijk gemaakt worden en ze 
heerlijk smaken!’

Ambachtse
Bedrijven

Ambachtse
Bedrijven
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Kopieer- en scanservice
Op de kopieerafdeling verzorgen we graag uw kopieer-
opdrachten. Ook kunt u er met professionele apparatuur 
uw dia’s laten scannen en digitaliseren.

Inpak en montage, Kopieer- en scanservice - Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Edith	Heuvelman,	tel.	078	-	611	48	88	
e.heuvelman@ambachtsebedrijven.nl
www.ambachtsebedrijven.nl

Houtbewerking en meubelmakerij - Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Gerco	Viveen,	tel.	078	-	611	48	88
g.viveen@ambachtsebedrijven.nl
www.ambachtsebedrijven.nl

Inpak en montage,  
Kopieer- en scanservice

Houtbewerking  
en Meubelmakerij

De heer van Dalen Van  

Van Dalen Kistenmakerij (klant):  
‘Wij leveren graag een positieve bijdrage aan 
de maatschappij door werk uit te besteden 
aan de Ambachtse Bedrijven. Hierdoor 
krijgen mensen met een beperking of met 
een psychologisch probleem een passende 
werkomgeving, zonder al te grote werkdruk 
of stress.’

Evert (deelnemer): 

‘In het kennismakingsgesprek werd vooral 
gekeken naar wat ik wél kan en wat goed 
bij me past. Nu heb ik een passende werk-
plek en voel ik me helemaal thuis hier.’

Koos van dierenhandel Hoogendoorn (klant): 

 ‘We werken graag samen met de mensen van Ambachste Bedrijven. Zo kunnen 
we iets voor hen betekenen en voel ik me als persoon betrokken op deze mensen. ’

Ambachtse
Bedrijven

Ambachtse
Bedrijven

Inpak en montage
Wij bieden u alle voorkomende inpak-, ompak- en montagewerk-
zaamheden,	of	het	nu	gaat	om	100	of	10.000	stuks.	U	kunt	gebruik-
maken	van	onze	prima	laad-,	los-	en	opslagmogelijkheden,	van	100	
tot	10.000	stuks.	We	hebben	ervaring	met	een	grote	diversiteit	aan	
werkzaamheden: inpakken van bouten en moeren, parkeerkaarten, 
telefoonkaarten, ventilatieroosters, snoepgoed, mailings, etiketten, 
dierenvoerders, grafische producten, enz. 

In onze professionele werkplaats worden op maat of in serie allerhande 
producten vervaardigd, zoals fietskratten, dierenhokken, tuinmeubels 
en boekenkasten. Uiteraard beschikken we over professionele 

houtbewerkingsmachines en goede opslagmogelijkheden.
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Metaalbewerking en Fietsreparatiewerkplaats Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Dirk	Wichers,	tel.	078	-	611	48	88
d.wichers@ambachtsebedrijven.nl
www.ambachtsebedrijven.nl

Kringloopwinkel Nieuwe Hoop
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Jan-Anne	Slot,	tel.	06	-25	05	63	33
jananne@nieuwehoop.nl
www.nieuwehoopkringloop.nl

Creatief en Inloop - Ambachtse Bedrijven
Nijverheidsweg	46c,	3341	LJ	Hendrik-Ido-Ambacht
Mirjam	de	Haas,	tel.	078	-	611	48	88
m.dehaas@ambachtsebedrijven.nl
www.ambachtsebedrijven.nl

Metaalbewerking en  
Fietsreparatiewerkplaats

Kringloopwinkel,  
Creatief en Inloop

Marja (deelnemer):  
‘Thuis komen de muren op me af. Fijn dat ik hier mag werken; ik 
zie er altijd naar uit. De sfeer is goed en er is altijd genoeg te doen.’

Klaas (deelnemer):  
‘Het maakt mij niets uit dat ik zwarte 
handen krijg. Geweldig toch, als je die 
fiets kan repareren! Ik word steeds beter 
in het plakken van banden.’

Ambachtse
Bedrijven

Metaalbewerking
In een ruime werkplaats met professionele machines worden 
draadeinden, buizen, bouten en moeren nauwkeurig ver-
werkt: afkorten, boren, buigen, afbramen, van verfmarkering 
voorzien en prefab.

Fietsreparatiewerkplaats
Hier wordt uw fiets vakkundig nagekeken. Zowel onderhoud 
als reparatie van de fiets is mogelijk, evenals het nazien van 
de verlichting of het plakken van een lekke band. 

Kringloopwinkel
In samenwerking met Stichting Nieuwe Hoop verzorgen we de ontrui-
ming van woningen en het ophalen van meubels en huisraad. We geven 
deze artikelen door hergebruik een tweede leven.

De spullen worden verkocht in de kringloopwinkel (waarvan de op-
brengst bestemd is voor meer dan tien goede doelen) of ze worden via 
de Huisraadbank gratis verstrekt aan mensen die te weinig geld hebben 
om deze artikelen aan te schaffen.

Creatief en Inloop
Bij deze afdeling ligt het accent op handvaardigheid en creativiteit.  
De gemaakte producten worden via de kringloopwinkel verkocht.

Kobout BV (klant):

‘Ambachtse bedrijven verbindt zorg en bedrijfsleven, 
ondersteunt ons proces en is verrassend veelzijdig!’



Passend werk voor iedereen!

Thijs (deelnemer):  

‘Door hier te werken heb ik ritme gekregen. 
Ritme houdt je gezond. Je gaat je leven op 
een goede manier indelen als je weet dat je 
morgen weer wordt verwacht.’

Provincialeweg	70	
3329	KP	Dordrecht	
T	078	-	611	4805	
www.werkvisiedehoop.nl


