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Aandacht

Werkbezoek Trajectbureau Arbeid Het
Hietveld

Naast de werkbezoeken die we graag als GroenLinks fractie a eggen aan

Zoeken naar:
Zoeken

organisaties en instellingen, organiseert de gri e ook werkbezoeken voor
de raadsleden.
Zo waren we donderdagmiddag 2 juni met 10 man/vrouw op bezoek bij

Nieuwsbrief

het Trajectbureau Arbeid op Het Hietveld (Pluryn) in Beekbergen, die ons
graag wat wilden vertellen over hetgeen ze doen. Een ambassadeur van
het Hietveld vertelde enthousiast over hetgeen het Hietveld.
Het Hietveld

Voornaam:
voornaam

Achternaam:

Pluryn, locatie Het Hietveld

achternaam

ondersteunt (jong) volwassenen
met een licht tot matige

Emailadres:

verstandelijke handicap met

Jouw e-mailadres

complexe gedragsproblematiek

verzenden

en/of bijkomende psychiatrische
problematiek. Pluryn biedt
begeleiding en behandeling bij wonen, werken, leren en vrije tijd. Iedere
cliënt heeft zijn/haar eigen individuele plan. Naast wonen op het terrein

Landelijke Website

beschikt Het Hietveld ook over kleinschalige woonvormen in Apeldoorn en
omgeving.

Laatste Groenlinks055 Tweets

Het Trajectbureau Arbeid
Het trajectbureau Arbeid coördineert de arbeidstoeleiding voor de cliënten

groenlinks055

van Het Hietveld. Het Trajectbureau zoekt wensgerichte en passende
werkplekken voor iedere client, aansluitend op mogelijkheden, wensen en

@groenlinks055

hier ook actief voor op pad gaat. Er werd ook een indrukwekkend lmpje

RT @DieuwkedeB: Lancering
van de #vegavrijdag bij
@Foenix055 namens
@groenlinks055 Vanaf
vandaag elke vrijdag
vegetarisch menu!…
https://t.co/Y3bCiro7AE

vertoond van jongeren van onder andere Pluryn die samen met een

7 uur ago

behoefte. Voor sommige cliënten is dit intern: op het terrein, voor andere
is dit bij organisaties of bedrijven buiten het terrein. Via een presentatie
werden we meegenomen in dat proces. Mooi om te ervaren hoeveel
energie er in gestoken wordt om passende plekken te vinden en hoe men

etsbuddy de Mont Ventoux gaan beklimmen. Wàt een prestatie!

groenlinks055

Daarna werden we meegenomen voor een rondleiding op het (prachtige,
groene) terrein. Twee cliënten vertelden wat over hun leven, hun werk. We
bezochten een woning, een client liet ons zijn kamer zien, we bezochten
het atelier met winkeltje waar we verrast werden met prachtige
zelfgemaakte kadootjes!

@groenlinks055

RT @debroervanroos: voor een
kinderpardon dat wel werkt,
ongeacht je politieke kleur.
teken (20.000 handtekeningen
eerste uur), laat je…
https://t.co/brDFsgcS0w
22 uur ago

Het heeft zoveel meerwaarde

groenlinks055

om als raadsleden op
werkbezoek te gaan om zelf te
zien en ervaren hoe mensen
met passie en plezier zich
inzetten voor hun doelgroep!
Oja…..bij vertrek kregen we nog
een taart mee: die hebben we ‘s avonds in de raadzaal aangesneden en

@groenlinks055

De algemene beschouwingen
van @groenlinks055, zojuist
uitgesproken door onze
fractievoorzitter @RachelRR77
Over ons…
https://t.co/EjTo9NCGRK
1 dag ago

verdeeld. (Herman Talstra: dank voor de foto!)
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Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl

 GroenLinks.Apeldoorn

 GroenLinks Apeldoorn

@groenlinks055

Wij zijn als 8e aan de beurt.
@RachelRR77 succes!
https://t.co/F6Wi4lyXrz
1 dag ago

groenlinks055
@groenlinks055

RT @mvn45: Einduitslag
benchmark afvalscheiding.
Diftar icm omgekeerd
inzamelen is meest
kosteneffectieve
inzamelstrategie. Fe…
https://t.co/IqDasFKOUO
1 dag ago
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