Het Hoogeland

Trajectbegeleiding
werk & activiteiten

Trajectbegeleiding van Het Hoogeland in Beekbergen ondersteunt cliënten
bij het behalen van persoonlijke doelen op het gebied van werk, dagbesteding
of activiteiten. Dankzij persoonlijke begeleiding, groeit hun perspectief op
arbeidsparticipatie. Trajectbegeleiding van Het Hoogeland werkt vraaggericht,
een aanpak die effectief is. Dankzij het laagdrempelige karakter is trajectbegeleiding toegankelijk voor een brede doelgroep.

Werk geeft voldoening

Meedoen, erbij horen, ervaring opdoen, trots zijn op prestaties. Werk vormt een
belangrijke basis voor geluk, het gevoel van eigenwaarde. Trajectbegeleiding
van Het Hoogeland concentreert zich op het begeleiden van cliënten naar de
werkplek die bij hen past. Voor de één is dat dagbesteding op de dagopvang
binnen een vertouwde groep, een ander zal zich ontwikkelen en komt tot bloei
op de leerwerkplekken. Weer een ander maakt misschien de overstap naar een
echte baan, of stapt over naar de sociale werkvoorziening. Ook cliënten die
eerder deel uitmaakten van het arbeidsproces maar daar om uiteenlopende
redenen niet staande bleven, wordt via persoonlijke begeleiding nieuw
perspectief geboden. Wat het einddoel ook is, de weg er naar toe is vooral een
kwestie van leren, ervaring opdoen, vertrouwen vinden. Trajectbegeleiding
zorgt ervoor dat dit proces goed op gang blijft. Trajecten kunnen drie tot zes
maanden duren, een jaar of zelfs langer.

Stap voor stap naar werk

Trajectbegeleiding begint met een intakegesprek. Wie is de cliënt, wat zijn de
beperkingen (tijdelijk of permanent) en vooral: wat wil hij of zij graag bereiken?
Samen met de trajectbegeleider wordt besproken welke leerwerkplek binnen
Het Hoogeland het best aansluit bij de verwachtingen van de cliënt en de doelen
die hij of zij voor ogen heeft. Na het intakegesprek volgt de kennismaking met
de werkbegeleider op locatie.

Vooruit in eigen tempo

Het ritme van een baan, vaardigheden, werken binnen een team of juist individueel, afspraken, uitdaging, omgaan met collega’s: er komt nogal wat kijken bij
werk. Op kleinschalig niveau en binnen de veiligheid van de werkplaatsen van
Het Hoogeland, krijgen cliënten de kans om in eigen tempo vooruit te komen.
Elke twee maanden is er een voortgangsgesprek met de trajectbegeleider. Een
gesprek waarbij de cliënt en eventueel ook de verwijzer aanwezig is. Hoe gaat
het op het werk, is er voldoende uitdaging, worden er stappen voorwaarts
gemaakt? Door dit persoonlijke volgsysteem blijven doelen goed in beeld en
kan, indien nodig, tussentijds worden bijgeschakeld.

Voor wie

Trajectbegeleiding van Het Hoogeland richt zich op cliënten die op het terrein in
Beekbergen wonen en cliënten die door externe organisaties (UWV, gemeenten,
reïntegratiebureaus en andere zorgaanbieders) worden aangemeld. Cliënten die
tijdelijk of langduriger buiten het arbeidsproces terecht zijn gekomen, wordt de
kans geboden werkervaring op te doen of het ritme van een vaste baan te hervinden. Hoewel het vinden van een baan buiten Het Hoogeland geen primaire
taak voor de trajectbegeleider is, wordt op verzoek wel hulp geboden bij het
schrijven van sollicitatiebrieven en het opstellen van CV’s.

De leerwerkplekken

Het Hoogeland biedt uitdaging volop. Op de zorgboerderij, in de kwekerij, het
tuincentrum, de werkplaats, de kopieshop, kaarsenmakerij en in de groenvoorziening zijn diverse functies beschikbaar. Op alle locaties zorgt de werkbegeleiding voor aansturing en ondersteuning.
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IrisZorg Het Hoogeland
Het Hoogeland is onderdeel van IrisZorg. IrisZorg biedt trajecten voor wonen, werken en
verslavingsbehandeling in Gelderland, een deel van Overijssel en Flevoland.
Werken bij Het Hoogeland geeft cliënten ritme, duidelijkheid en structuur. Het bedrijfs
matige karakter zorgt ervoor dat cliënten snel, concreet en zichtbaar resultaat boeken.
Dankzij groeiend vertrouwen in zichzelf en in anderen, groeit het perspectief op meer
zelfstandigheid en soms zelfs weer een betaalde baan.
Het Hoogeland is een gecertificeerd Leerbedrijf voor VMBO en MBO.
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Meer weten over de mogelijkheden in werk bij Het Hoogeland en de trajectbegeleiding die daarbij wordt geboden? Bel 088-606 1113, of stuur een mailtje
naar trajectbegeleiding@iriszorg.nl

