Hallo

kennis te
Leuk om
ij zijn
maken. W
eGroep!
d
i
e
w
r
e
k
Lee

“Hart voor mensen,
daar word je beter van”
Samen zijn wij LeekerweideGroep. Wij bieden onze
diensten aan mensen die voor korte of langere tijd
ondersteuning, hulp, coaching of behandeling nodig
hebben. Ieder label heeft zijn eigen specialisatie.
Maar waar nodig en gewenst, binden we onze
expertise aaneen om zo een complete lijn aan ondersteuning, zorg en begeleiding te kunnen bieden.
We zijn er voor jong en oud. Voor mensen met en zonder
beperking. En voor mensen die voor korte tijd of voor
langere tijd begeleiding nodig hebben. Alles kan.
Daarnaast zijn we er voor partijen die, net als wij,
mensen ondersteunen hun leven naar eigen inzicht
wensen vorm te geven: gemeentes, collega-dienst
verleners en andere professionals. We delen met liefde
onze expertise en ervaring. Want daar worden we
allemaal beter van. En precies dát is ons doel.

www.leekerweidegroep.nl

BuroFlo ondersteunt mensen die vragen hebben over
zorg, praktische hulp of begeleiding. Ons werkgebied is
de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. We begeleiden
mensen aan huis of op het werk en bieden onafhankelijke
ondersteuning en advies bij het vinden van de juiste hulp.
BuroFlo is ook verbinder en innovator. We zijn partner
van gemeentes en maatschappelijke organisaties bij het
bedenken en realiseren van projecten die burgers onder
steunen, versterken en met elkaar verbinden. Zijn er
nieuwe ontwikkelingen binnen het sociaal domein of is
er een behoefte bij burgers aan een dienst die nog niet is
ingevuld? Dan komt BuroFlo in actie om een praktische
oplossing te vinden of partijen bij elkaar te brengen.
Ambulante Ondersteuning ➜ Onafhankelijke
Cliëntondersteuning ➜ Innoverende projecten op het
gebied van Verbinden, Versterken en Deelnemen ■

www.buroflo.nl

Logisch! is een logopedisch expertisecentrum
waar u terecht kunt met al uw vragen op het gebied
van taal, spraak, stem, gehoor, prikkelverwerking,
communicatie en eet/drink problematiek.
Logisch! biedt ook training en ondersteuning aan
professionals, netwerk en mantelzorgers.
Logopedie ➜ Totale Communicatie ➜ Onderzoek ➜
Gehoorscreening – Stemproblematiek ➜
Prikkelverwerking ➜ Taal-/spraakproblematiek ■

www.logischcentrum.nl

Leekerweide biedt zorg, ondersteuning en
behandeling aan mensen met een verstandelijke
beperking. We ondersteunen mensen zich te
ontwikkelen en hun zelfstandigheid te vergroten.
Zodat zij hun leven naar eigen inzicht en wens vorm
kunnen geven. De beperking mag daarbij niet in de
weg staan. Maar als iemand een meer beschermde
omgeving wenst of nodig heeft, zorgen we daar ook
voor. Meetellen en meedoen vinden we belangrijk.
En dat doet iedereen, overal, altijd.
Woonbegeleiding ➜ Dagbesteding en begeleiding
naar werk ➜ Opvang ➜ Onderzoek en Behandeling ➜
Ambulante zorg en ondersteuning ■

www.leekerweide.nl

VrijetijdsbestedingNH organiseert allerlei vormen
van vrijetijdsbesteding en sport. Voor jong en oud,
voor mensen met en mensen zonder een speciale
ondersteuningsvraag. Weet u nog niet wat bij u past?
Wij helpen u een keuze en een begin te maken.
Wij krijgen iedereen van de bank.
Sportclubs ➜ Contactavonden ➜ Actieve uitjes ➜
muziek- en dansavonden ➜ Kookclubs ➜ Spelmiddagen
en -avonden ➜ Festivals ➜ Evenementen ■

www.vrijetijdsbestedingnh.nl

experts in behandelen

Ebc360 geeft antwoord op vragen rondom

ontwikkeling, gedrag, psychisch welbevinden en
sociaal functioneren van kinderen, jongvolwassenen,
ouderen en mensen met of zonder beperking.
Ebc360 biedt ook oplossingen: behandeling, individuele
en gezinstherapie, psycho-sociale begeleiding en
gespecialiseerde medische begeleiding aan mensen
met ouderdomsproblematieken of beperking.
Diagnostiek ➜ Psychosociale begeleiding ➜ Intensieve
Ambulante Gezinsbehandeling ➜ Psychomotore
Therapie ➜ Speltherapie ➜ Medische Begeleiding
en Behandeling ➜ Fysiotherapie ➜ Diëtetiek ➜
Ergotherapie ■

www.ebc360.nl

Leer-/werkbedrijf IetsAnders is gericht op

mensen met een arbeidsbeperking of afstand tot de
arbeidsmarkt. We begeleiden mensen via een intensief
oriëntatie- en trainingstraject naar passend werk,
werkgerichte dagbesteding of gerichte scholing.
Jobcoaches kunnen je nog verder begeleiden in
vervolgtrajecten naar werk. Samen gaan we op zoek
naar wat bij je past en waar je mogelijkheden liggen.
Jij bepaalt het doel en daarmee jouw toekomst.
Er is meer mogelijk dan je denkt.
Heroriëntatie op onderwijs of terugkeer naar school
via IetsAnders DOEN ➜ Oriëntatietrajecten ➜ Aanleren
schoolse en arbeidsvaardigheden ➜ Ondersteunen
van onderwijskracht ➜ Werkervaringstrajecten ➜
begeleiding en jobcoaching ■

www.werkbedrijf-ietsanders.nl

VrijwilligersNH Vrijwilligerswerk is nuttig,

leerzaam en vooral ontzettend leuk om te doen.
Of je nu een activiteit voor school of studie zoekt
of een geweldig leuke activiteit waarin je de wereld
kunt betekenen voor een ander.
De matchingsite van VrijwillligersNH helpt je de
activiteit en de plek te vinden die bij je past.
Maar VrijwilligersNH doet meer: zij ondersteunt ook
organisaties bij de begeleiding en organisatie rondom
vrijwilligers binnen hun bedrijf. Ieder krijgt wat hij
nodig heeft. Dat is VrijwilligersNH.

Matching ➜ Stagebegeleiding scholieren en studenten
➜ Coaching ➜ Services aan organisaties: administratieve
ondersteuning vrijwilligersbestand en begeleiding van
vrijwilligers ➜ Maatschappelijke Ontmoetingen tussen
bedrijven en maatschappelijke organisaties ■

www.vrijwilligersnh.nl

training & opleiding

BuroTOV biedt training, coaching en scholing aan

organisaties en professionals uit de zorg- en dienst
verlening. Onze trainingen zijn gericht op de praktijk
en vragen die uit de praktijk voortkomen.
Ons doel is mensen te ondersteunen in hun
professionele en persoonlijke groei en ontwikkeling.
Daarnaast is BuroTOV praktijkopleider voor studenten
BOL, BBL en HBO/WO. BuroTOV verzorgt stageplekken
binnen LeekerweideGroep en begeleidt leerlingen en
hun werkbegeleiders tijdens BBL-trajecten.
Persoonlijke effectiviteit ➜ professionele ontwikkeling
➜ Incompany trainingen op maat ➜ Zorg met Compassie ➜ Anders Kijken naar Agressie ➜ Leergang LVB ➜
communicatietrainingen ➜ Voorbehouden handelingen
BIG ➜ Verpleegkundig Begeleider ➜ Niveau 3 en 4 Zorg
en Welzijn ➜ Methodische Werkbegeleiding ■

www.burotov.nl

Palito biedt professionele facilitaire ondersteuning aan

de labels. Maar is ook een plek waar mensen aan de slag
kunnen om ervaring, routine en andere vaardigheden op
te doen. Om na een tijdje zelfstandig verder te kunnen.
We willen graag dat mensen zich thuis en welkom
voelen, waar je ook bent bij LeekerweideGroep.
Palito schept daar de voorwaarden voor. Zoals een fijne
en goedverzorgde woon-, werk- en leefomgeving.
Maar ook groene tuinen, aanwezigheid van alle nodige
spullen, goed en gezond eten, een hartelijke ontvangst:
de mensen van Palito zorgen er voor.
Hotelservices ➜ Techniek en Bouw ➜ Inkoop ➜
Schoonmaak ➜ Huishoudelijke ondersteuning ■

www.leekerweidegroep.nl
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Meer weten over de labels
of vragen over ondersteuning?
Neem dan contact op met
Consulenten Zorg & Welzijn
leekerwijzer@leekerweidegroep.nl
of bel naar 0229 57 68 68.
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