Samen brengen we
werk dichterbij
Door onze expertises te bundelen,
zorgen we ervoor dat een kandidaat
zich maximaal kan ontwikkelen.

Kijk! Je bent alweer
een stap verder!

jouw mogelijkheden

We beginnen in een veilige
omgeving. Als je zo ver bent,
kan je de volgende stap zetten.

Er is een beweging ontstaan om de wereld van de
arbeidsmatige dagbesteding én die van betaalde
arbeid dichter naar elkaar te brengen. Inclusief
Groep heeft, samen met diverse zorginstellingen
op de Noord-Veluwe, diverse initiatieven ontplooid
om deze verbindingen te realiseren.
Door deze samenwerking kunnen we het potentieel van
kandidaten onderzoeken, ontwikkelen en benutten.
Samen stimuleren we een kandidaat om zich maximaal,
binnen zijn vermogen, te ontwikkelen. Zo creëren we
een (volgende) stap richting werk.

ontwikkeling naar werk

Je ontdekt wat je
mogelijkheden zijn

Samenbrengen
van twee werelden
kandidaten ontwikkelen en
begeleiden naar werk

Gebundelde expertise
Inclusief Groep werkt samen met diverse
zorginstellingen op de Noord-Veluwe. We bundelen
onze kennis en expertise, waardoor we twee werelden
samenbrengen. Deze gebundelde expertise is zorgén werkgericht.
De ontwikkeling van een kandidaat staat centraal.
Samen zorgen we ervoor dat een kandidaat zich, in
een veilige omgeving, kan ontwikkelen. Soms is dat
op locatie van een zorginstelling, soms op locatie van
Inclusief Groep.
Beweging in de ontwikkeling
We starten een ontwikkeltraject en ondersteunen waar
nodig. Samen kijken we of een kandidaat past in de
arbeidsmatige dagbesteding, of dat er de mogelijkheid
is om te groeien naar loonvormende arbeid. Door deze
samenwerking kán dat ook: beide onderdelen lopen in
elkaar over. Samen zorgen we ervoor dat een kandidaat
zich soepel kan bewegen door de participatieketen.
De kandidaat ontwikkelt zich maximaal en zet een
(volgende) stap richting werk.

ontwerp: Studio nenontwerp

“ Samen zorgen we ervoor dat een
kandidaat zich, in een veilige
omgeving, kan ontwikkelen.
Zo brengen we de wereld van
werk werkelijk dichterbij. ”

kandidaten
met indicatie
voor zorg

Inclusief Groep

Zorg-expert
kandidaten met
potentie tot
loonvormende arbeid
Gemeenten
Gemeenten hechten steeds meer waarde aan de
ontwikkeling van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt. Ook voor mensen die (in eerste
instantie) zijn aangewezen op een vorm van
arbeidsmatige dagbesteding. Doordat Inclusief Groep
en de zorginstellingen een verbinding hebben
gecreëerd, is een ketensamenwerking gerealiseerd.
Hierdoor kan de kandidaat gemakkelijk switchen in
de participatieketen.
De rol van gemeenten is hierin heel belangrijk,
omdat zij de regie hebben over deze maatschappelijke
opdracht. Samen leveren we maatwerk, passend bij de
lokale behoefte van de betrokken gemeenten op de
Noord-Veluwe.

Kijk! Je bent alweer
een stap verder!

Meer weten?
Wilt u weten wat wij met onze medewerkers voor
uw mensen, gemeente of (zorg)organisatie kunnen
betekenen? Graag bespreken we dat samen met u in
een persoonlijk gesprek.

Bezoekadres

Postadres

Industrieweg 47
8071 CS Nunspeet

Postbus 87
8070 AB Nunspeet

E info@inclusiefgroep.nl
T 0341 - 274 111
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