
Even voorstellen…… 

 

“Mijn naam is Wijnand Wenting.   
Ik ben ruim 30 jaar geleden begonnen als 
leerkracht in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Een 
van mijn taken was het begeleiden van jongeren, 
veelal met Wajong, naar en op de arbeidsmarkt.  
Daar heb ik veel ervaring opgedaan met het werken 
met mensen die een grote afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben.  

In de jaren dat ik actief ben als jobcoach en re-
integratieadviseur heb ik in de Achterhoek een 
uitgebreid netwerk opgebouwd van werkgevers 
en organisaties.  

Sinds 7 jaar werk ik met veel plezier bij HV als 
jobcoach/re-integratieadviseur en ambulant 
begeleider.  
Door mijn functie als ambulant begeleider ligt 
mijn focus niet alleen op werk en dagbesteding. 
Ik zie de mens als onderdeel van zijn/haar 
systeem en ontdek daardoor al gauw waar de 
mogelijkheden en beperkingen liggen.”  
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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? 

Wij hebben een gedreven team van re-
integratieadviseurs, 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 
jaar of ouder met:  

• een structureel functionele beperking,  

• een ziektewet uitkering  

• een WW uitkering die gedeeltelijk  
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. 

 


