
de Kunst
van het
Geven



Welkom bij
Complementair

Complementair is een commercieel bedrijf dat
gespecialiseerd is in relatiegeschenken,
eindejaarsgeschenken, bedrijfskleding en signing.
Ons doel is om de positie van mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt verbeteren.

In het kort



Geschiedenis
Hoe het allemaal begon...

2014 - 2015

In 2014 zijn wij verhuisd naar ons
huidige pand. Door al onze
activiteiten werden wij in het
najaar van 2014 genomineerd
voor de titel 'beste jonge
onderneming' tijdens het
Business Event Veenendaal. In
januari 2015 volgt de toekenning
van de MVO-prijs Veenendaal.
Dit laatste is een initatief van 
 Gemeente Veenendaal,
Bedrijvenkring Veenendaal en
Ondernemend Veenendaal.

2019

Tussen 2016 en 2019 hebben wij
diverse mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt in dienst
genomen. Dit is in december
2019 erkend door PSO
Nederland met een trede 3 en
30+ certificaat.

2016

In augustus 2016 zijn wij gestart
met het aannemen van mensen
met bijzondere talenten. In het
begin bestond deze groep uit
drie mensen, waaronder
Marriëtte haar dochter.
Inmiddels bestaat de groep uit
zeven bijzondere talenten.

2013

Complementair wordt
overgenomen door Marriëtte, de
belangrijkste aanleiding van de
overname was de handicap van
haar dochter Sharon. Wat als
Sharon van school is, dacht
Marriette. Komt zij dan te werken
bij een sociale werkvoorziening?
Zo’n kwetsbaar meisje?



Wat wij
willen
bereiken
Missie: 

Complementair wil als commercieel bedrijf een werkplek
bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
waardoor op een betekenis en zinvolle wijze wordt
bijgedragen aan de ontwikkeling van een inclusieve
samenleving.

Visie: 

Wij zien een inclusieve samenleving voor ons waarin
iedereen tot zijn recht kan komen.



Onze
kernwaarden

We behandelen elkaar,
onze klanten,

leveranciers en de
natuur met respect.

Binnen Complementair
wordt geen onderscheid
gemaakt: iedereen is

gelijkwaardig.



Naast dat wij elkaar
vertrouwen willen wij
ook een betrouwbare
partner zijn binnen de

keten.

Door iedereen tot zijn
recht te laten komen
wordt ruimte gegeven
aan creatief talent.



Eindejaars

geschenken

Wij beschikken over een breed assortiment
van eindejaarsgeschenken. Zo leveren wij
niet alleen kerstpakketten, maar is het voor
ons ook mogelijk om een kerstmarkt te
organiseren. Of wat dacht u van een
custom made webshop waarin uw
werknemers zelf hun eindejaarsgeschenk
kunnen uitzoeken?

Bedrijfskleding

Complementair Workwear is een
specialist op het gebied van
bedrijfskleding, werkschoenen en
PBM's. Door de jarenlange ervaring
binnen de markt van beroepskleding
zijn wij op de hoogte van alle
(veiligheids)eisen voor kleding van
diverse beroepsgroepen.

Relatie

geschenken

Complementair denkt met u mee als het
gaat om promoten, bedanken en
kennismaken. Van koffiemokken tot
pennen, van flesjes water tot
paraplu’s.

Signing

Samen met onze partner
maken wij banners, displays,
doeken en tal van andere
producten én zorgen ervoor
dat ze maximaal tot hun recht
komen. Ophangen,
opplakken, neerzetten,
verspreiden of opslaan: wij
doen het allemaal.

Wat wij doen



Waarin wij 
geloven

Both diversity and
inclusion increase the
richness of ideas,
creative power,
problem-solving ability,
and respect for others.

~Expeditionary Learning Schools



Bedankt voor
uw aandacht

Contact informatie

+31 (0)85 0210 876
office@complementair.net
Arsenaal 9, Veenendaal

complementair.net

complementair.shop
work-wear.nl

https://www.complementair.net/
https://www.complementair.shop/
https://www.work-wear.nl/

