
Retera Projecten
sociaal maatschappelijke onderneming 

Maatschappelijk  
Verantwoord 
Klussen
Retera Projecten is een onderneming welke haar wortels  
vindt in een nieuwe, verantwoorde manier van zaken doen. 
Projecten worden uitgevoerd op basis van MVO-verantwoord 
ondernemen, met een hybride offerte. Hybride betekent twee 
voordelen: als opdrachtgever biedt u, vanuit maatschappelijk 
oogmerk, stageklanten de ruimte om op een kwalitatief niveau 
projecten uit te voeren. Op deze manier komen zij verder 
met zichzelf als mens in de maatschappij en als werknemer in 
arbeidsland. Het andere voordeel is dat u een aantrekkelijke 
prijs en gegarandeerde eindkwaliteit krijgt. 

U betaalt dus niet voor de begeleidingstijd. Wel faciliteert u dit 
proces door geen strikte deadline te eisen. U levert hierdoor 
een maatschappelijke bijdrage vanuit uw hart. Een duidelijke 
win-win situatie, voor als u geen grote haast heeft met uw 
project. Retera Projecten heeft een voorlopige erkenning als 
leerwerkbedrijf (Fundeon) voor MBO-1 stageopleidingen en 
werkt nauw samen met diverse regionale ROC’s (regio’s Groot 
Rotterdam en Haaglanden) binnen een verantwoorde kete-
naanpak. Hierin wordt de terugval van deelnemers binnen de 
keten opgevangen en is de schooluitval minimaal.

Producten van Retera

1. Het uitvoeren kleinschalige bouw- / schilder- / onder-
houdsklussen – utiliteit /particulier/monumentaal.  
Met inzet van ROC-stagejongeren AKA*:

binnen- en buitenvakschilderwerk• 
complexe verbouwingen met installaties E – W – CV• 
monumentale onderhoudsprojecten inclusief • 
projectleiding / vakschilderwerk boerderijen.

2. Uitvoeren eenvoudige houtproductie-opdrachten /  
productie van tuinmeubilair / terrastafels / tuinhuisjes, een-
voudig binnenmeubilair / kantinetafels / opbergschappen.

3. Projectcoördinatie en directievoering over kleinschalige 
bouwprojecten en verbouwingen.

kostenramingen• 
offertetrajecten• 
projectaansturing• 

 
* AKA: Arbeidsmarkt gekwalificeerd assistent

Randvoorwaarden (MVO) 

U gunt ons een langere opdrachtduur zonder harde • 
deadline, in goed overleg.
Door de langere opdrachtduur is er ruimte binnen het • 
project voor arbeidsvaardighedencoaching en goede  
begeleiding van stagiairs op vakinhoud. Behalen  
certificaat werknemersvaardigheden.
U draagt bij aan de ontwikkeling & toestroom van jonge • 
werknemers binnen de bouwsector.
U helpt het voorkomen van onnodige terugval van deze • 
jongeren naar de onderzijde van de maatschappij, waar-
door wij allen als belastingbetaler minder betalen.

Contact
Bel of mail vrijblijvend voor een afspraak of prijsopgaaf. 
Wij willen u graag persoonlijk vertellen over onze werk-
wijze en mogelijkheden voor uw specifieke project!

Retera Projecten 
Weth. Hillenaarplantsoen 70, 2284VV Rijswijk (ZH) 
KVK-nr: 27316564 
BTW-nr:  NL 181883296B01
E: info@retera-projecten.nl 
T: +31624477840 / +31647556424

100% duurzaam & sociaal
Met deze activiteit ondersteunt u de persoonlijke 
ontwikkeling van MBO-doelgroep stagiairs alsmede 
de MVO-activiteiten van Retera-projecten.

100% Duurzaam & Sociaal 


