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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
Zicht op Utrecht: expo over
locatietekenen

Wet zorg en dwang bij
Reinaerde

Zoeken...

Voor cliënten

Lees voor

Fijne feestdagen met hulp
van Fonds ondersteuning
cliënten

De gezellige decembermaand
komt eraan en dan vliegt het
geld uit je portemonnee. Je kunt
dan wel wat extra geld ...

Hier vind je informatie over de
nieuwe wet die 1 januari 2020
ingaat.

RAAK in een notendop

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

Net als de afgelopen 15 jaar,
hebben kunstenaars van
Reinaerde Ateliers De Wijde
Doelen weer op locatie
getekend. Het thema ...
Wethouder van Zorg en
beleidsmedewerker bezoeken
cliëntenraden

Als toekomstgerichte en
innovatieve zorgorganisatie
werken we vanaf 1 oktober met
de hele organisatie op een
betere manier. RAAK heet ...
Nieuwe opleiding om tekort in
gehandicaptenzorg op te
vangen

Op uitnodiging van de
cliëntenraad van De Bombardon
kwamen de Wethouder van Zorg
en beleidsmedewerker Hassan
van Veenendaal op bezoek ...
Bouw Cimbaalsingel
Nieuwegein feestelijk van
start

Er is een nijpend tekort aan
zorgpersoneel, ook in de
gehandicaptenzorg. Daarom
starten MBO Utrecht en
Reinaerde een exclusieve
samenwerking ...

Beter bouwplan Cimbaalsingel
in Nieuwegein

Woensdag 9 oktober ging de
bouw van Reinaerde
Cimbaalsingel in Nieuwegein
officieel van start. Marika
Lappée, Rob Speijer en Errol ...
Meer zelfstandigheid in
nieuwe woningen Prins
Hendrikstraat

De bouw van de Cimbaalsingel
kan vrijwel zeker in september
van start. De vergunning is rond
en het plan is ...
Ga naar het nieuwsoverzicht

Zaterdag 12 oktober vond de
officiële opening plaats van de
nieuwbouw aan de Prins
Hendrikstraat in Woudenberg. De
twaalf appartementen ...
12 Oktober opening
Plukdoolhof op De
Schaapskooi

Op 12 oktober om 15.00 uur
wordt bij Kinderboerderij De
Schaapskooi (Melkweg 1B) in
Bilthoven door wethouder Anne
Brommersma het ...
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