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Diensten

Vacatures & leren

Welkom bij Reinaerde

Contact

Tel. 030-22 999 22

Organisatie

Lees voor

Reinaerde wil bijdragen aan de kwaliteit van bestaan van mensen
met een beperking. In onze visie halen cliënten het beste uit zichzelf
in relatie met anderen in hun directe omgeving. Onze missie is hen
aan te moedigen om te ontdekken wat hun mogelijkheden zijn en
samen te kijken hoe ze hun kwaliteiten het best kunnen inzetten:
hoe kunnen cliënten hun eigen dromen en ambities verbinden met
activiteiten die van waarde zijn voor hun omgeving.

Aanmelden

Actueel
Stem op jouw favoriete
kunstenaar voor de Special
Arts Award

Zoeken...

Voor cliënten

Lees voor

Jaarrapport Reinaerde ‘Ieders
stem’ 2018: cliënt heeft meer
regie

Wet zorg en dwang bij
Reinaerde
Hier vind je informatie over de
nieuwe wet die 1 januari 2020
ingaat.

Social Return bij
Reinaerde
Op zoek naar een leuk en
origineel cadeau, of heeft u
productiewerkzaamheden die u
uit handen wilt geven? Bij
Reinaerde ...

Vier kunstenaars van Ateliers de
Wijde Doelen en één kunstenaar
van Atelier ’t Rondeel zijn
genomineerd voor de Special
Arts ...
Gemeente Utrecht kiest voor
KOOS

Medewerkers van Reinaerde
voeren de
ondersteuningsplangesprekken
steeds beter in dialoog met
mensen met een beperking en
hun familie. Dit is ...
De Kracht van Samen Award
2019
Vrijwilligers zijn onmisbaar. Om
bijzondere en unieke
vrijwilligersactiviteiten en acties
in het zonnetje te zetten,
organiseert Informele Zorg
Reinaerde de ...

De gemeente Utrecht kiest voor
KOOS! KOOS gaat aan de slag in
het westelijk deel van Utrecht.
Daarmee krijgen we ...
Maak de droom van de
Bruggenbouwers waar!
Van de een op de andere dag
verandert jouw leven. Door
hersenletsel staat alles ineens
op zijn kop. Wat doet ...
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