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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
Bouw van
appartementengebouw Het
Spoor in Houten van start in
de sneeuw

LG/NAH
Informatie voor mensen met een
lichamelijke beperking of niet
aangeboren hersenletsel.

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

Wethouder Herman Geerdes gaf
vanuit een graafmachine het
startsein. Daarmee startte op
donderdag 24 januari de bouw
van 37 nieuwe ...

Zoeken...

Voor cliënten

Lees voor

Fonds Ondersteuning Cliënten
Reinaerde zoekt
penningmeester

Het Fonds, dat mensen met een
beperking financieel ondersteunt,
zoekt met spoed een nieuwe
penningmeester.
Kwaliteitsrapport in duidelijke
taal

Reinaerde/HEVO/Groenwest
mogen
appartementencomplex in
Utrecht ontwikkelen

Er was een enorme
belangstelling: veertig partijen
toonden interesse en er waren
tien serieuze gegadigden. Maar
Reinaerde kwam met HEVO ...
Reinaerde en gemeente
Veenendaal in gesprek over
betaalbaar wonen

Wat gaat goed bij Reinaerde?
Wat kan beter? Hoe zorgen we
ervoor dat het beter gaat? Je
leest dat in het Kwaliteitsrapport
2017.
Ga naar het nieuwsoverzicht

Hoe gaat de gemeente om met
de hoogspanningskabel in de tuin
van Arbeidscentrum Veenendaal?
Hoe kunnen de gemeente en het
...

Snel naar
Diensten op de kaart
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