
De Twentse Zorgcentra
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder 
van zorg- en dienstverlening aan mensen met 
een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 
1.900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende 
vormen van zorg- en dienstverlening, die 
direct of indirect geboden wordt door 2.400 
medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze 
basis. Met in de eerste plaats aandacht voor 
persoonlijke wensen van onze cliënten. Wij 
werken vraaggericht en bieden begeleiding, 
ondersteuning en behandeling aan jong en 
oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot 
meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk 
beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd 
vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en 
deskundig.

Deze kernwaarden vormen de spil van onze 
manier van werken. We blijven dichtbij de 
mensen die onze zorg nodig hebben, in alle 
eenvoud en met deskundigheid. Zonder 
dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons 
werken cliënten, cliëntvertegenwoordigers 
én medewerkers samen in zelforganiserende 
teams. STERK noemen we dat: Samen 
Toewerken naar Eigen Regie en Kracht.

www.detwentsezorgcentra.nl

Leerwerkbedrijf CireX

Bornsestraat 365
7601 BP Almelo
T. 088 430 6075
E. daccirex@detwentsezorgcentra.nl

CLiëntServiCebureau

Voor overige vragen rondom de zorgproducten 
van De Twentse Zorgcentra kunt u contact 
opnemen met het CSB.
T. 088 430 4444
E. clientservicebureau@detwentsezorgcentra.nl

Leerwerkbedrijf CIREX



Werkzaamheden
Uitgaande van waar jouw kwaliteiten en 
interesses liggen, variëren de werkzaamheden 
van eenvoudige inpakwerkzaamheden met 
directe begeleiding tot meer complexe 
handelingen binnen het bedrijf zoals het 
zelfstandig producten afwegen. Daarnaast 
zijn er in overleg met de fabrieksmedewerkers 
ook andere werkzaamheden in het bedrijf 
mogelijk.

Uitgangspunt en visie
Bij leerwerkbedrijf CIREX  kunnen mensen met 
een (verstandelijke) beperking en/of grote 
afstand tot de arbeidsmarkt werkervaring op 
doen, waarbij ieders kwaliteiten tot hun recht 
kunnen komen.

Een eigen beroep is belangrijk
Werk dat bij je past geeft voldoening en 
mogelijkheden tot zelfontplooiing. Werk geeft 
status en biedt mogelijkheden tot contacten 
met anderen. De werkzaamheden van het 
leerwerkbedrijf komen rechtstreeks uit het 
productieproces van de fabriek. Je levert een 
essentiële bijdrage aan het werk binnen de 
firma.

Leerwerkbedrijf CIREX
Het leerwerkbedrijf is een onderdeel van 
De Twentse Zorgcentra en is gevestigd 
bij het bedrijf CIREX te Almelo. Het is een 
werkervaringsplaats voor mensen met een 
(verstandelijke) beperking en/of grote afstand 
tot de arbeidsmarkt. In de staalgieterij worden 
onderdelen voor automobielindustrie gegoten. 

Binnen het leerwerkbedrijf wordt gewerkt aan 
persoonlijke leerdoelen en de mogelijkheid 
verder deel te nemen aan de samenleving en te 
groeien op de participatieladder. Hierbij kijken 
de begeleiders naar wat een deelnemer al kan 
en wat hij/zij nog moet leren om deze doelen 
te bereiken. Doorgroeien naar het reguliere  
bedrijfsleven onder begeleiding van een 
jobcoach behoort tot de mogelijkheden.


