
Het aanmeten van een complexe zitvoorziening 
en aanpassen van een rolstoel zijn vaak lang-
durige processen. Wat Ortho-Innovatief betreft 
is dat nu voorbij. Vanaf nu bieden we de unieke 
mogelijkheid om in één dag uw orthese en rol-
stoel in orde te maken. Noem het een slimme 
pitsstop. En u krijgt er nog een servicebeurt 
voor uw rolstoel bij ook. Het proces speelt zich 
helemaal af bij ons bedrijf Ortho-Innovatief in 
Nieuwerkerk aan den IJssel. Wij willen van deze 
klaar-terwijl-u-wacht service voor de klant een 
leuk dagje uit maken. Dus hoeft u zich geen 
moment te vervelen!

Ortho Innovatief is baanbrekend op het gebied van 
complexe zitproblemen. 
We werken volledig zelfstandig en zijn onze eigen 
aandeelhouders. Zo blijft het geld binnen het be-
drijf en daar profi teert u van mee. Dit is in de hulp-
middelensector bijzonder. Het geeft ons de moge- 
lijkheid te ondernemen zoals wij denken dat het 
moet.
Dagelijks werken er acht mensen met een beper- 
king mee in ons productieproces. En voor onze 
klanten doen we onze uiterste best om maatwerk 
te leveren. Want ieder mens verdient die persoon-
lijke aandacht. 

Sociale ondernemers ondernemen om de wereld 
te verbeteren. Het zijn ondernemingen die de 
maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop 
stellen en waarvoor geld verdienen van secundair 
belang is. Social Enterprises zijn in alle sectoren 
van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote 
maatschappelijke waarde voor mens en milieu.
Internationaal is de Social Enterprise een begrip en 
een groeiend fenomeen. 

Een Social Enterprise is net als elke andere 
onderneming: het bedrijf levert een product of 
dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdie-
nen is echter niet het hoofddoel, maar een middel 

om de werkelijke 
missie te bereiken, 
namelijk het creëren 
van maatschappe-
lijke impact.

Ortho Innovatief is 
een geregistreerde 
Social Enterprise 
(zie de website van 
Social Enterprise).
Wij maken het met 
zorg!

WWW.SOCIAL-ENTERPRISE.NL

5 Boeken 1F  
2911 BL Nieuwerkerk aan den IJssel
T: 0180 - 320 191 
E: info@ortho-innovatief.nl

Wij als Ortho Innovatief, wilden nog iets extra’s terug doen voor 
mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Graag willen wij deze mensen aan een werkplek helpen. Met dit 
doel voor ogen hebben we een nieuw bedrijf opgericht: 
Koffi  e met Zorg. Nu vraagt u zich waarschijnlijk af wat deze 
bedrijven met elkaar te maken hebben? Is er een link tussen 
hulpmiddelen en koffi  e? Ja! Die verbinding is er zeker! Beide 
bedrijven zijn een Social Enterprise. Een nieuwe en bijzondere 
manier van ondernemen. Koffi  e met Zorg vindt u naast ons bedrijf 
Ortho Innovatief.
Koffi  e met Zorg maakt TOP koffi  e, samen met mensen met een 
beperking. Wanneer u onze koffi  e drinkt, betekent dat dat u ook 
een bijdrage levert aan een prachtig project! Mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijkheid bieden 
tot werken, werk waar we trots op zijn. Koffi  e met Zorg brandt 
ambachtelijke koffi  e met de koffi  ebranders van Giesen Coff ee 
Roasters.
We nodigen u uit eens rond te neuzen op onze site waar u ook 
onze blog kunt volgen. Arie v Tienhoven, Directeur.

NU OOK VOOR ROLSTOELEN!

Op bijgaand kaartje ziet u waar zich 
ons bedrijf bevindt en hoe u daar het 
makkelijkst kunt komen, zowel uit de 
richting Rotterdam/Capelle aan den IJssel 
als uit de richting Gouda/Utrecht.
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Ortho Innovatief heeft een speciale aanmeetkamer 
ingericht, waar u als een echte gast wordt ontvangen. 
Niet alleen speelt zich hier het passen en meten af, 
maar ook zijn er tal van extra voorzieningen om het u 
zoveel mogelijk naar de zin te maken.

De aanmeetkamer beschikt onder andere over een 
plafondlift, een bed, speciale stoelen, zitzakken en 
uiteraard alle voorzieningen die nodig zijn voor het 
aanmeten van een orthese en rolstoel. Ook is er 
uiteraard een aangepast toilet en er is een eenvou-
dige keuken.
Daarnaast is er voor gezorgd dat het u aan niets 
ontbreekt als u hier wat langer verblijft. Er is tele-
visie, er staat een computer met internet, er is Wifi , 
een dvd-speler en voor liefhebbers staat er een 
spelcomputer. Direct naast de paskamer is een tuin 
met terras. Het terras ligt aan het water. Houdt u van 
vissen? Ook dat kan. 

• ‘s Ochtends om 9.00 uur (of een ander vooraf af-
gesproken tijdstip) meldt u zich bij Ortho Innovatief 
aan de Vijf Boeken 1f in Nieuwerkerk aan den IJssel. 
Daar maken we samen een dagindeling en wij gaan 
direct voor u aan de slag. U hoeft daarbij niet de hele 
dag aanwezig te zijn, maar dat mag natuurlijk wel.

• We maken gebruik van een ruime paskamer met 
allerlei extra voorzieningen. Wie wil, kan er de hele 
dag verblijven, want het is meteen ook een ver-
blijfsruimte waarin u van alle gemakken bent voor-
zien. Ook mag u meekijken bij het productieproces 
in ons bedrijf.

• Ondertussen buigen meerdere specialisten zich 
over uw orthese en rolstoel. Die wordt in één werk-
dag helemaal tiptop in orde gemaakt. Wij houden 
dat hele proces in eigen beheer en kunnen daar-
om snelheid en kwaliteit aan elkaar koppelen. Geen 
trage overdrachten  maar korte lijnen en aanpakken. 
Bijkomend voordeel is dat u mee kan beslissen hoe 
we dingen uitvoeren. Als eerste in Nederland hebben 
we voor deze werkwijze gekozen. 

• Als extra service gaat de afdeling reconditionering 
van Ortho Innovatief er ook nog mee aan het werk. 
Op deze afdeling werken mensen met een verstande-
lijke beperking. 

• Aan het eind van de werkdag is de klus geklaard en 
kunt u met een voldaan gevoel naar huis. Werk waar u 
anders veel langer op had moeten wachten, is in een 
dag voor elkaar!

• Zo bereiken we gezamenlijk een win-win-win-
situatie. U blij, wij blij en mensen met een beperking 
hebben werk, dus ook zij blij.

Bij Ortho Innovatief is een speciale afdeling reconditio-
nering. Die is bedoeld om rolstoelen een onderhouds- 
en schoonmaakbeurt te geven. De mensen die er wer-
ken hebben allemaal een beperking en doen dit werk 
heel secuur en zijn er bedreven in.

Ook de rolstoelen die moeten worden aangepast en 
voor de ‘slimme pitsstop’ naar Ortho Innovatief worden 
gebracht, krijgen als de tijd er is zo’n servicebeurt in 
sneltreinvaart.
Zodoende kunt u ‘s avonds niet alleen met aangepast 
materiaal naar huis, maar dat is ook nog eens met tiptop 
in orde gemaakt en kan er weer geruime tijd tegen!

Tijdens uw verblijf in Nieuwerkerk hoeft u zich geen mi-
nuut te vervelen. U kunt zich vermaken bij Ortho Innova-
tief zelf óf er even op uit gaan in Nieuwerkerk aan den 
IJssel en omgeving.

Trekpleister in de onmiddellijke omgeving is de in oude 
glorie herstelde molen Windlust op Kortenoord. Bij de 
molen is een theeschenkerij, die wordt gerund door 
mensen met een verstandelijke  beperking, cliënten van 
zorginstelling ASVZ.

In Nieuwerkerk is ook een fraaie Oudheidkamer: een lokaal 
museum dat de bezoeker terugvoert in ‘de tijd van toen’. 
Voor jong en oud is een bezoek vaak een openbaring. 
Wie een bezoekje wil brengen, moet dat wel van tevo-
ren even aangeven, zodat een afspraak kan worden 
gemaakt. De Oudheidkamer is namelijk alleen op open 
dagen voor publiek geopend én op afspraak.

Nieuwerkerk aan den IJssel heeft ook een prachtig overdekt 
winkelcentrum, Reigerhof, waar zich meer dan vijftig win-
kels onder één dak bevinden en het heerlijk winkelen is.

Tussen Nieuwerkerk en Capelle aan den IJssel ligt het 
recreatiegebied Hitlandbos. In het groen bevindt zich ook 
de golfbaan Hitland, waar een leuk restaurant met terras 
is gevestigd.

In het naastgelegen pand is een kleine koffi  ebranderij ge-
vestigd, Koffi  e met Zorg maakt hele bijzondere koffi  e en 
dat doen ze door te werken met mensen met een beper-
king. U kunt er ook koffi  e kopen. Zeker de moeite waard!
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hulpmiddelen en koffi  e? Ja! Die verbinding is er zeker! Beide 
bedrijven zijn een Social Enterprise. Een nieuwe en bijzondere 
manier van ondernemen. Koffi  e met Zorg vindt u naast ons bedrijf 
Ortho Innovatief.
Koffi  e met Zorg maakt TOP koffi  e, samen met mensen met een 
beperking. Wanneer u onze koffi  e drinkt, betekent dat dat u ook 
een bijdrage levert aan een prachtig project! Mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt, mogelijkheid bieden 
tot werken, werk waar we trots op zijn. Koffi  e met Zorg brandt 
ambachtelijke koffi  e met de koffi  ebranders van Giesen Coff ee 
Roasters.
We nodigen u uit eens rond te neuzen op onze site waar u ook 
onze blog kunt volgen. Arie v Tienhoven, Directeur.

NU OOK VOOR ROLSTOELEN!

Op bijgaand kaartje ziet u waar zich 
ons bedrijf bevindt en hoe u daar het 
makkelijkst kunt komen, zowel uit de 
richting Rotterdam/Capelle aan den IJssel 
als uit de richting Gouda/Utrecht.

PROEFambachtelijke koffi  e met de koffi  ebranders van Giesen Coff ee 

PROEFambachtelijke koffi  e met de koffi  ebranders van Giesen Coff ee 

We nodigen u uit eens rond te neuzen op onze site waar u ook PROEFWe nodigen u uit eens rond te neuzen op onze site waar u ook 
onze blog kunt volgen. Arie v Tienhoven, Directeur.PROEFonze blog kunt volgen. Arie v Tienhoven, Directeur.PROEFPROEFPROEFPROEFPROEFPROEF
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maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop 

PROEF
maatschappelijke missie van hun bedrijf voorop 
stellen en waarvoor geld verdienen van secundair 

PROEFstellen en waarvoor geld verdienen van secundair 
belang is. Social Enterprises zijn in alle sectoren 

PROEFbelang is. Social Enterprises zijn in alle sectoren 
van het bedrijfsleven te vinden en creëren grote 

PROEFvan het bedrijfsleven te vinden en creëren grote 
maatschappelijke waarde voor mens en milieu.

PROEFmaatschappelijke waarde voor mens en milieu.
Internationaal is de Social Enterprise een begrip en PROEFInternationaal is de Social Enterprise een begrip en 
een groeiend fenomeen. PROEFeen groeiend fenomeen. 

Een Social Enterprise is net als elke andere PROEFEen Social Enterprise is net als elke andere 
onderneming: het bedrijf levert een product of PROEFonderneming: het bedrijf levert een product of 
dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdie-PROEF
dienst en heeft een verdienmodel. Geld verdie-PROEF
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