Even voorstellen……
Wie zijn wij?
HV is een kleinschalige organisatie die mensen
maatwerk biedt bij het vinden van een optimale
balans in hun maatschappelijk functioneren.
Daarbij is er aandacht voor werk, dagbesteding,
wonen, financiën, sociale contacten, psychisch
functioneren, zingeving, lichamelijk functioneren en
praktisch functioneren.
Wat bieden wij?

“Mijn naam is Marjan Reimink.
Ik werk sinds 2020 bij HV Reïntegratie & Zorg als
ambulant begeleider. Sinds 2021 werk ik ook in de
re-integratie als jobcoach/re-integratieadviseur.
Van oorsprong ben ik psychiatrisch
verpleegkundige en als zodanig vele jaren
ervaring. Ik heb gewerkt met mensen uit
verschillende doelgroepen: psychiatrie,
gehandicaptenzorg (meerdere niveaus),
Korsakov en mensen met dementie.
Ik vind het fijn dat ik mensen kan begeleiden bij
hun maatschappelijk functioneren op allerlei
vlakken, bij de persoon thuis of richting/op het
werk.
Ik ben positief ingesteld, laat een ieder in zijn
waarde en ben een echt mensen-mens.
Klaar staan voor de ander, terwijl hij/zij zoveel
mogelijk eigen regie voert, maakt mij blij!”

Wij hebben een gedreven team van reintegratieadviseurs, jobcoaches en ambulant
begeleiders en bieden begeleiding bij re-integratie,
jobcoaching en ambulante zorg of een combinatie
daarvan aan mensen die via het UWV, de
Participatiewet, de WMO en WLZ bij ons komen.
Waar zijn wij goed in?
HV staat voor: “Hou Vol, Hou Vast”. HV Reïntegratie &
Zorg streeft er naar houvast te bieden bij het
maken van eigen keuzes om binnen de eigen
mogelijkheden regie op het leven te hebben en dit
vol te kunnen houden.
HV Reïntegratie & Zorg kent geen 9 tot 5 mentaliteit,
is flexibel, creatief, onconventioneel en volhardend.
Onze kernwaarden zijn: eerlijkheid, duidelijkheid en
wederzijds respect.
Voor wie leveren wij jobcoaching en re-integratie?
Wij zijn er voor mensen uit de Achterhoek van 18

Terborgseweg 20

jaar of ouder met:

7005 BA Doetinchem

•

een structureel functionele beperking,

06-11072636

•

een ziektewet uitkering

0314-820999

•

een WW uitkering die gedeeltelijk

marjan.reimink@hvreintegratie.nl
info@hvreintegratie.nl

www.hvreintegratie.nl

arbeidsongeschikt zijn maar geen recht
hebben op een
arbeidsongeschiktheidsuitkering.
Door ons uitgebreide netwerk in de regio, kennis
van bedrijven en ervaring met werkgevers, kunnen
wij voor elk functieprofiel en -niveau de juiste
match vinden.

