WIJ BIEDEN AAN:
WIJ ZOEKEN:

Brede kennis van zaken en

Een samenwerking met partners die
daadwerkelijk de cliënt voorop zetten! Met zo
weinig mogelijk overheadkosten, zodat het
maximale voor de cliënt bereikt kan worden!

complexe problematiek van
cliënten. Veel ervaring met één
gezin, één plan en samenwerken
met andere organisaties.

WIJ BIEDEN AAN:

WIJ BIEDEN AAN:

Wij kunnen een volwaardig

Wij zouden graag met andere aanbieders de

softwaresysteem bieden waarin
wij alle declaraties, planningen en

dialoog aan willen gaan: daadwerkelijk kijken
en begeleiden vanuit kansen en dromen van

registraties verwerken. Hierdoor
werken wij overzichtelijk, efficiënt

cliënten. Graag zouden wij onze passie en visie
willen delen met anderen en ze laten

en gaan wij mee met de
veranderingen in de zorg. Naast

kennismaken met onze begeleidingsvorm. Wij
bieden ook onze ruimte aan om met elkaar
daadwerkelijk om de tafel te gaan en mooie

een op elkaar ingespeeld team
voor de huishouding bieden wij
ook Zvw- en Wlz-zorg. Hierin
hebben wij een groot netwerk en

samenwerkingsvormen te gaan vormen
zonder ieder zijn/haar eigenheid te verliezen.

samenwerkingen met huisartsen,
fysiotherapeuten, diëtisten en het
ziekenhuis.

WIJ ZOEKEN:
Dagbesteding, specialisatie kleurrijke zorg.

WIJ BIEDEN AAN:
Hoogwaardige dagbesteding op
allerlei gebieden, met name
creatief en technisch, maar ook

WIJ ZOEKEN:
Breed netwerk en creativiteit.

administratief.
WIJ BIEDEN AAN:
WIJ BIEDEN AAN:
Kennis van kleurrijke zorg.

Ondernemerschap, opzetten van stichtingen,
sponsorwerving, marketingervaring en kennis van
beperkingen: verstandelijk, lichamelijk,
persoonlijkheidsstoornissen, onderwijs,
commercieel, re-integratie, coaching,
vrijwilligerswerk/ bestuurlijk.

WIJ BIEDEN AAN:
WIJ ZOEKEN:
Kleine bedrijven of zelfstandigen die
aanvullend zijn, schaalvergroting en klant
altijd centraal stellen.

Wij kunnen bieden individuele
begeleiding. Wij zijn
gespecialiseerd in het begeleiden
van cliënten van diverse culturele
achtergronden.

WIJ BIEDEN AAN:

WIJ ZOEKEN:

Een samenwerkingsverband tussen

Ik zoek zorgaanbieders die vanuit

kleine zorgaanbieders.

eigenheid met hart en ziel hun werk doen
en dit willen koppelen aan goede borging
van kwaliteit en laagdrempelige
samenwerking.

WIJ BIEDEN AAN:
Specifieke kennis van lichte
verstandelijke beperkingen.
We zoeken de samenwerking op
met ketenpartners.

WIJ ZOEKEN:

WIJ BIEDEN AAN:
Onze organisatie is gespecialiseerd in het
begeleiden en behandelen van mensen
met autisme en/of gedragsstoornissen
met normale intelligentie, van alle
leeftijden.

Wij zoeken samenwerkingspartners die
buiten onze doelgroep een aanvulling
zouden kunnen zijn, zodat iedere cliënt de
juiste ondersteuning krijgt die hij/ zij nodig
heeft.

WIJ ZOEKEN:
Een kleinschalige onderneming waar de
cliënt voorop staat.

WIJ BIEDEN AAN:
Wij zijn een nieuwe aanbieder in Almere.
Wij kunnen onze kennis van ons andere

WIJ BIEDEN AAN:

werkgebied (Amsterdam en Zaanstad)
wel meenemen. Graag gaan wij met
toekomstige collega's in gesprek om te

Kwaliteitsborging, beroepsondersteuning,

kijken hoe wij de inwoners van Almere op
een zo efficiënte en flexibele, maar

geven. Kantoorruimtes,
ontspanningsmogelijkheden,

comfortabele manier kunnen
ondersteunen.

cursusruimtes, herstel mogelijkheden
voor cliënten enz.

scholing, samenwerkingspartners,
kaders om samen overhead vorm te

