Factsheet Almelo & Hof van Twente
Aanwezigheid in de regio
Ontmoeten

Oprecht contact en
aandachtig luisteren

kernwaarden

Ontwikkelen
Elke dag een stap in
jouw levensverhaal

Jeugd Woonlocaties
Woonlocaties
Dagbestedingslocaties
Ambulant locaties

Begeleiding Individueel

Ondersteunen
Oplossingsgericht,
professioneel en samen

Onze kernwaarden
Iedereen heeft dromen, wensen en
talenten. Vanuit de missie leven vol
betekenis helpen we mensen met een
verstandelijke beperking en/of een lage
sociale redzaamheid de volle rijkdom van
het leven te ervaren. Onze kernwaarden
zijn bewust – uit de organisatie
opgehaalde – werkwoorden. Ze zijn een
moreel kompas die richting geven
aan ons handelen. De kernwaarden
nodigen uit tot reflectie en krijgen steeds
weer opnieuw betekenis in de driehoek
(cliënt-verwant- begeleider).

Jeugd wonen

Cliënten in het sociaal domein vormen een belangrijke
doelgroep .We werken resultaatgericht aan de
ontwikkeldoelen die de cliënt samen met de gemeente
bepaalt en ondersteunen op diverse levensgebieden:

Binnen Almelo zijn de volgende locaties: Molenwiek
(kindlocatie), Houtsnip en Beeckesteijn (trainingslocatie
18-/18+) en de Hagenborgh (doorstroomlocatie 18+).
Wij bieden een plek voor clienten met:

• Emotioneel, lichamelijk en materieel welbevinden;
• Sociaalnetwerk en ontwikkeling;
• Zelfbeschikking, zelfstandigheid en participatie;
• Huisvesting en financiën.

• (L)VG of GGZ binnen de WLZ;
• WMO/Gemeente;
• Jeugdwet;
• Logeer- of naschoolse opvang.

Gezinnen

Dagbesteding

Aveleijn ondersteunt gezinnen met een lage socialeredzaamheid. De ouders en/of het kind hebben een (licht)
verstandelijke beperking. We begeleiden het gezin om de
gezinssituatie te verbeteren.

In Almelo hebben we een divers aanbod
binnen de dagbesteding met voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden.

• Opvoedingsvragen;
• Begeleid omgang;
• IAG, betrokken bij IAG netwerk Overijssel;
• Gezinsondersteuning;
• Ambulante dienstverlening voor kinderen in de
thuissituatie.

• Facilitaire werkzaamheden bij Stadionteam Heracles;
• Dierverzorging bij Manege De Gravenruiters;
• Dagbesteding, tuinploeg Klussenhuis;
• Leerwerktraject jongeren De Liaan;
• Horecawerkzaamheden bij Lunchroom Feijn;
• Facilitaire werkzaamheden bij de Rabobank;
• Werkzaamheden gericht op innovatie bij Living Lab.

Begeleiding Individueel
Vanuit ons vakmanschap op LVB hebben we voortdurend oog
voor en houden we rekening met de kwetsbaarheid die de
verstandelijke beperking met zich meebrengt. Gedurende het
hele ondersteuningstraject zijn we in nauw contact met alle
betrokken partijen en monitoren we de voortgang.
We onderhouden een open en transparante relatie met alle
betrokkenen. We reflecteren continu op ons werk: draagt onze
ondersteuning bij aan een leven vol betekenis voor de cliënt?
Voor meer informatie:
Anita Meijlof, Manager
sociaaldomein-almelo@aveleijn.nl

Jeugd wonen
Onze kracht is:
- SAMEN met de cliënt werken aan hun doelen en afspraken;
- Ondersteunen door kaders te bieden waarin ze zelf kunnen
ontdekken en leren;
- Bieden van een veilige basis door aanbrengen van structuur;
- Uitgaan van de eigen kracht van de client;
- Voor iedereen individuele afspraken;
- Cliënten mogen zichzelf zijn.

Bekijk video wonen bij de Molenwiek

Voor meer informatie:
Saskia Scheerboom, Gespecialiseerd begeleider
s.scheerboom@aveleijn.nl

Gezinnen
De SKJ geregistreerde jeugd en gezinsbegeleider kijkt samen
met het gezin naar waar de hulpvraag ligt. Hierbij bieden wij
laagdrempelig, flexibel en langdurig maatwerk. We staan voor
een brede samenwerking met alle betrokken partijen. Hierbij
ondersteunen wij het gezin om voor zover mogelijk zelf regie
te nemen.
Daarnaast zijn we er ook voor de gezinnen waar ouders
met een kind met een verstandelijke beperking extra
ondersteuning nodig hebben, dit kan door activiteiten met de
kinderen te ondernemen, maar ook om adviezen te geven.
Voor meer informatie:
Anita Meijlof, Manager
sociaaldomein-almelo@aveleijn.nl

Dagbesteding
Met passende dagbesteding in Almelo heeft iedereen de
kans op een actieve rol te hebben in de samenleving. Iedere
client heeft recht op een zinvolle daginvulling met voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden tot werk wat ertoe doet. Daar
waar kan zal er een maatschappelijke bijdrage geleverd
worden, al dan niet met externe partijen.
Voor meer informatie:
Rianne Kroezen-Mink, Senior begeleider dagbesteding Almelo
06-30283214, r.mink@aveleijn.nl
Bekijk Living Lab video

