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“Mijn naam is Silvia van der Sluis 

Ik heb kennis gemaakt met vele facetten van 
diverse problematieken binnen de zorg. Ik heb 
gewerkt bij een psycho-geriatrisch verpleeghuis, 
kinderdagverblijf, kindergroepen met 
gedragsproblemen, kamer training voor jongeren, 
crisisopvang en nu al vele jaren in de ambulante 
zorg. Ik werk met veel passie, liefde en zorg. Door 
het bieden van veiligheid en vertrouwen vanuit 
respect en gelijkwaardigheid kan men stappen 
maken richting zelf regie en ontplooiing waarbij 
vertrouwen in zichzelf en de omgeving kan 
toenemen. Mijn werkwijze is gericht op vrolijkheid, 
humor en inzicht. Belangrijk is dat jong en oud 
zichzelf kan zijn met zijn eigen verhalen, talenten, 
mogelijkheden en krachten. Ik vind het leuk om 
met kinderen te werken, volwassenen te 
ondersteunen en gezinnen te helpen met 
opvoedondersteuning in de thuissituatie of 
elders. Ik ben aandachtfunctionaris bij NNZ (Nu 
Niet Zwanger)  
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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 d.m.v. 
het bieden van integrale zorg. Daarbij is er 
aandacht voor wonen, financiën, sociale contacten, 
psychisch functioneren, zingeving, lichamelijk 
functioneren, praktisch functioneren en 
dagbesteding. 

Wat bieden wij? 

Wij hebben een gedreven team van ambulant 
begeleiders, re-integratieadviseurs en jobcoaches 
die de begeleiding en ondersteuning voor hun 
rekening nemen. Wij hebben een 24-uurs 
bereikbaarheid voor alle mensen die bij ons in zorg 
zijn. 
Wij bieden ambulante begeleiding, Beschermd 
Thuis, jobcoaching en re-integratie diensten. 
 
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? 

Wij zijn er voor mensen uit de 8 Achterhoekse 
gemeenten van 18 jaar of ouder met een lichte 
verstandelijke beperking, psychische problemen, 
psychosociale problematiek, psychiatrische 
aandoeningen en mensen die een grote afstand 
tot de arbeidsmarkt hebben. Je kunt bij ons terecht 
met een zorgindicatie (WMO/WLZ) maar ook 
vanuit de participatiewet en het UWV voor een re-
integratie en/of jobcoachtraject. 

  

 


