
	
	
Eigen Zinnig is een duurzame kinderwinkel 
met inpandig atelier en kleine werkplaats, 
waar we begeleiding bieden aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
De winkel is in de eerste plaats een middel 
om medewerkers zinvolle dagactiviteiten te 
bieden in het midden van de samenleving, 
passend bij hun individuele talenten en 
interesses.  
De werkzaamheden zijn divers, uitdagend 
en zinvol, omdat ze aansluiten bij de wensen 
en doelen die medewerkers zelf hebben. Er 
is voldoende ruimte voor eigen initiatief, 
creativiteit en authenticiteit. De coachende 
stijl van begeleiden gaat uit van 
gelijkwaardigheid, samenwerking en het 
faciliteren van randvoorwaarden die nodig 
zijn om talenten te kunnen ontwikkelen en 
om te zetten in succes.  
 
Onze medewerkers zijn mensen met een 
bewogen levensverhaal. Mensen met 
talenten die om uiteenlopende redenen in 
contact zijn gekomen met GGZ- en/of 
verslavingszorg. Ze werken – soms met 

vallen en opstaan – aan hun herstel en zijn 
gemotiveerd om vooruit te komen. De stap 
naar betaald werk is echter (nog) te groot en 
hoewel het mensen met mooie kwaliteiten 
zijn, kunnen ze wel wat coaching en 
begeleiding gebruiken om weer richting te 
geven aan hun leven. Onze medewerkers 
hebben een indicatie voor (arbeidsmatige) 
dagbesteding of verrichten vrijwilligerswerk.  
 
Het doel is medewerkers volwaardig deel te 
laten nemen aan de samenleving. Het 
bevorderen van sociale interactie, het 
ontwikkelen en inzetten van vaardigheden 
die de zelfredzaamheid vergroten, het 
bieden van perspectief op betaald werk en 
het stimuleren van creativiteit en initiatief 
zijn belangrijke onderdelen die daaraan 
bijdragen. 
 

 

De werkzaamheden kunnen bestaan uit alle 
voorkomende taken die horen bij het 
werken in een winkel, atelier, werkplaats 
en/of webshop. Je kan hierbij o.a. denken 
aan: 
  

- Het maken van producten die in de 
winkel verkocht worden. Zowel het 
vervaardigen van nieuwe producten 
als het upcyclen/hergebruiken van 
bestaande materialen tot nieuwe 
producten. 

- Etaleren, de winkel op orde houden 
en klanten bedienen. 

- Inpakken van online bestellingen en 
magazijnbeheer 

- Promotie en marketing: het (mede) 
bijhouden van sociale mediakanalen 
en informatie op de website en 
webshop, het maken en bewerken 
van foto’s, folders enz.  

- Schoonmaak, onderhoud en 
kantinewerkzaamheden.  

 
In overleg bekijken we welke 
werkzaamheden aansluiten bij de 
talenten, wensen en doelen van de 
medewerker. Iedere medewerker houdt 
een portfolio bij met foto’s en 
beschrijvingen van uitgevoerde 
werkzaamheden en behaalde doelen.  



We bieden uiteraard waar nodig 
ondersteuning bij het vormgeven 
hiervan, maar vinden het belangrijk dat 
medewerkers zelf de regie nemen in hun 
proces en ontwikkeling.  
 
Waardering voor werkzaamheden is een 
belangrijk uitgangspunt bij Eigen Zinnig. 
Een zinvolle daginvulling draagt bij aan 
acceptatie en participatie, bevordert 
zelfvertrouwen en geeft structuur. 
Zonder waardering en erkenning voor 
wie je bent en wat je doet, zal dit echter 
niet behaald worden.  
 
Bij Eigen Zinnig vinden we het logisch 
dat we onze medewerkers niet alleen 
met woorden de waardering geven, 
maar ook een onkostenvergoeding te 
bieden. De kosten voor de verplichte 
eigen bijdrage, vervoer, representatieve 
kleding en ander bijkomende kosten 
worden hiermee gedekt. Daardoor hoeft 
er geen financiële belemmering te zijn 
om te werken aan ontwikkeling en 
vooruitgang.  
 
Het bieden van een aantrekkelijke 
personeelskorting en andere secundaire 
voorwaarden hoort hier vanzelfsprekend 
ook bij.  

Duurzaamheid is een ander belangrijk 
uitgangspunt. De producten in de winkel 
worden gemaakt met respect voor mens 
en milieu. We maken uitsluitend gebruik 
van natuurlijke materialen en voorkomen 
verspilling.  
 
Mijn naam is Marleen en ik ben eigenaar 
van Eigen Zinnig. Ik heb ruim 15 jaar 
ervaring als hulpverlener in de zorg.  

 

 
 
Veelzijdig, optimistisch en flexibel; die 
eigenschappen horen écht bij mij. Ik ga 
uitdagingen niet uit de weg en ik wil 
vanuit gelijkwaardigheid samenwerken 
met anderen om de wereld een klein 
beetje duurzamer en socialer te maken.  

Contactgegevens: 
 
Eigen Zinnig 
Beukerstraat 60 
7201 LG Zutphen 
 
Marleen Heinen 
06-24768172 
 
info@eigenzinnigzutphen.nl 
https://eigenzinnigzutphen.nl  
 
Meer informatie of kennismaken?  
Neem gerust contact met me op. Je 
bent altijd welkom om binnen te lopen, 
te bellen of mailen.  

  


