
>  WILT U SAMEN WERKEN?

Voor sommige mensen met een verstandelijke beperking is het 

niet haalbaar om te werken, zoals de meeste mensen in Nederland 

dat wel kunnen. Binnen de dagbestedinglocaties van Amerpoort 

krijgen zij de kans om net als ieder ander deel te nemen aan het 

arbeidsproces en zichzelf te ontwikkelen. Samen werken aan een 

goed leven voor mensen met een verstandelijke beperking. Dat is 

de missie van Amerpoort. We werken daaraan met cliënten en met 

iedereen die voor hen belangrijk is: werkgevers, familie, buren en 

vrijwilligers. Zodat zij net als anderen mee kunnen doen in de  

samenleving. Dit doen we in de provincies Utrecht, Flevoland en in 

’t Gooi. Amerpoort werkt ook graag met u samen.   

>
  INDUSTRIEWERK

Binnen de Industriegroepen maken medewerkers deelproducten, 

kant-en-klare eindproducten en doen zij inpak- en verpakwerk.  

Ze stellen bijvoorbeeld kerstpakketten samen en voorzien bijoux 

artikelen van prijskaartjes. Ook verzorgen onze medewerkers 

mailings voor bedrijven. 

Wist u dat de medewerkers van Amerpoort ook uw bedrijf werk uit handen kunnen nemen? Zoekt u iemand 
voor het assembleren en monteren van uw producten in kleine of grote oplage? Heeft u een eenmalige of een
terugkomende klus? Amerpoort helpt u graag. De meest uiteenlopende producten worden door onze industrie
groepen in elkaar gezet, verpakt en verzendklaar gemaakt. Ook kunt u bij ons terecht voor mailingopdrachten. 
En bent u op zoek naar een uniek cadeau of relatiegeschenk? Vraag het ons. Wij helpen u graag bij het vinden 
van de meest geschikte oplossing voor uw bedrijf. De medewerkers van Amerpoort staan voor u klaar! 
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>  MAILINGSERVICE

Onze mailingservice is er om u werk uit handen te nemen. Voor 

uw medewerkers kan adresseren, printen, vouwen, insteken,  

bundelen en postzegels plakken erg tijdrovend zijn. Wij doen dit 

graag. En als u dat wenst leveren wij het ‘postklaar’ af bij het post-

kantoor.

>  BINNEN UW BEDRIJF?

Ook kunnen wij binnen uw eigen bedrijf een helpende hand bieden. 

We kijken graag samen met u naar mogelijkheden om met onze 

medewerkers in uw bedrijf een klus op te pakken.

Joppie: “Ik werk 3 dagen met veel plezier bij De Wissel 

in Amersfoort. Ik heb het erg naar mijn zin. Geintjes 

maken met mijn collega’s. Maar ook het werk vind ik 

leuk. Het strijkband knip ik af en dan maak ik er kleine 

rolletjes van. Ik doe er een plakbandje om en dan gaat 

het  in de verpakking. 6 rolletjes gaan er in een doosje. 

Het is heel precies en duidelijk werk. Dat vind ik fijn. Ik 

zou hier nog jaren willen werken.”

André Stork, directeur van Esba: “Al 13 jaar verwerkt 

Amerpoort strijkband voor Esba. Het is begonnen toen 

mijn zus Margriet op De Wissel werkte. Margriet heeft 

een beperking, maar was apetrots dat zij voor haar 

broer werk kon verrichten. Inmiddels verwerken cliënten 

op 5 locaties van Amerpoort ons strijkband. Ik kan het 

een ondernemer aanraden om werkzaamheden aan 

Amerpoort uit te besteden. Ik snap dat je een drempel 

over moet als je niet bekend bent met deze doelgroep. 

Maar als je eenmaal die drempel over bent, dan zie je 

hoe zorgvuldig zij werkzaamheden verrichten, hoeveel 

voldoening het hen geeft en hoe trots ze er op zijn. Ik 

ben blij dat ik maatschappelijk verantwoord bezig kan 

zijn.”

JOPPIE AAN HET WERK  
VOOR ESBA

MEER INFORMATIE OF VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AANVRAGEN? 

Al onze dagbestedinglocaties zijn centraal gelegen en bevinden zich in Amersfoort, Baarn en Soest. Kijk op www.amerpoort.nl of 

neem contact op met Nelleke Kruithoed, acquisiteur van Amerpoort via: 033 45 42 888 of 06 532 248 65 of n.kruithoed@amerpoort.nl

Adres: Kosmonaut 13, 3824 MK Amersfoort
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