“Meer werk dan
mensen? ”



In het afgelopen jaar is het aantal mensen in Beschut werken
met 17 toegenomen naar 61.



Bij Vindingrijk waren 132.000
betalende klanten, werd er 370
ton kleding verwerkt en maar
liefst 7000 ar kelen online verkocht.



In 2019 werkten nog 975
medewerkers bij ATEA via de
Wsw.

In 2019 was er meer dan voldoende werk
te verze en…

Werk aan de winkel!
Jaaroverzicht 2019

De aantrekkende economie zorgt voor meer
werk en meer banen.
Tegelijker jd slinkt de groep medewerkers
van ATEA gestaag.
In Breda zijn er nog genoeg mensen waarvoor wij hèt verschil kunnen maken: Tussen
thuis zi en of (weer) ac ef deel te nemen
aan de werkende maatschappij. Zo helpen
wij al jaren mensen aan beschut (intern en
extern) werk.
Maar er zijn nog tal van anderen die met
( jdelijke) begeleiding werk kunnen verze en.
Bedrijven zi en te springen om mensen.
ATEA blij zich inze en om dat te verwezenlijken, voor iedereen in Breda die dat nodig





A T E A’ s W E R K L A D D E R

hee . Er is werk
aan de winkel!
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Bosch & ATEA:
Jarenlange

De webshop van
Vindingrijk brengt het
shoppen bij je thuis

samenwerking
biedt stabiele
werkgelegenheid
De al jarenlange zakelijke rela e van Bosch en
ATEA werpt zijn vruchten af om medewerkers
werk te bieden op maat.
Werkprocessen worden door Bosch afge‐
stemd waarbij de begeleiding door ATEA ter
plekke wordt ingezet.
Bij Bosch zelf is er een speciale trainingslijn
waar beoordeeld wordt wat iemand wel of
niet kan en waar mogelijk mensen door kun‐
nen stromen naar een reguliere lijn.
De beschu e afdeling gee intensievere spe‐
cialis sche begeleiding voor hen die net in‐
stromen of voor mensen die ( jdelijk) extra
aandacht nodig hebben. Momenteel werken
er meer dan 150 medewerkers dagelijks bij
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Ook in 2019 was
de webshop van
Kringloopwaren‐
huis Vindingrijk
een digitale hit.
Want hoe makke‐
lijk is het om thuis
of waar je ook
bent eventjes te
kijken of je
“Vintage Me”
looks kunnen wor‐
den geupdated!

Ook
Baarle Nassau
opdrachtgever
Diensten Groen
De medewerkers van Diensten Groen noemen het
gekscherend wel het “vergeten gebied”, zo ver van
het Bredase...
De gemeente Baarle Nassau is zo gezegd in hun
nopjes met de ploeg van 10 “groen‐mensen“ van
ATEA. Van oudsher behoort Baarle Nassau tot het
uitvoeringsgebied. Veel van de medewerkers die
er dagelijks aan de slag te zijn, wonen in het dorp
zelf en dat scheelt reis jd. Baarle Nassau is een
bijzonder plaats, waar de grens tussen Nederland
en België grillig loopt. Soms loopt hij midden over
de straat of in een enkel geval recht door een huis.
Soms werken de medewerkers aan een perk wat
voor een deel ook op Belgisch grondgebied ligt:”
We kunnen moeilijk stoppen in zo’n perk dus dan
pakken we die paar Belgische vierkante meters er
ook maar bij, anders is het geen gezicht!”.

Het Vintage Me concept van Vindingrijk
onderstreept dan ook de wens van veel
mensen een unieke en persoonlijke s jl zéf
samen te stellen, of dat nu met kleding of
met meubels in huis is. In de webshop lig‐
gen de wat exclusievere zaken die je in een
gewone winkel niet (meer ) zult vinden!
Een regelma g bezoekje aan de webwinkel
(Vindingrijk.nl ) is
zeker de moeite
waard !

