Groei en kom tot volle bloei!
Wil je jouw talenten ontdekken en laten
groeien? En wil je dit realiseren met de
juiste ondersteuning in een passende
werkomgeving? Wij staan klaar om hier een
steentje aan bij te dragen.

SAMEN VOOR EEN
				
STERKE GROEI!

Voor meer informatie over activerend
werk kun je contact met ons opnemen.
Benieuwd naar wat Evital nog meer voor je
kan betekenen? Neem een kijkje op onze
website www.thuiszorgevital.nl.

Aanvraag
Om voor activerend werk in aanmerking
te komen heb je een indicatie nodig. Die
kun je aanvragen door je aan te melden bij
het Sociale Wijkteam in je buurt. Zodra de

indicatie is verstrekt komt één van onze
begeleiders bij je op gesprek om te praten
om de invulling van je zorg.

Adresgegevens:
Blankenweg 39
6827 BW Arnhem
Tel.: 026 - 3513360
www.thuiszorgevital.nl
info@thuiszorgevital.nl
Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag
8:30 uur – 17:00 uur

ACTIVEREND WERK

Samen voor een sterke groei!
Evital biedt de mogelijkheid aan iedereen om
ergens te beginnen, te groeien en tot volle
bloei te komen. Wij willen de kans vergroten
voor iedereen met een relatief grote afstand
tot de arbeidsmarkt en er zo ervoor zorgen
dat iedereen een bijdrage levert aan onze
samenleving. Wij houden rekening met
persoonlijke situaties, waarbij we de kracht
en kwaliteit van mensen centraal stellen en
gericht zijn op de ontwikkeling. Werken in je

eigen tempo om het maximale uit jezelf te
halen. Iedereen heeft talent en wij zijn er voor
iedereen die daar werk van wil maken. Evital
vertrouwt op een integrale aanpak waarin
persoonlijke ontwikkeling en mogelijkheden
centraal staan. Dit realiseren wij met de
juiste ondersteuning in een passende
werkomgeving.

“Iedereen heeft talent en wij zijn er voor
iedereen die daar werk van wil maken.”

Eten & Drinken

Klussen

Een culinaire reis door alle culturen:
in onze keuken maak je het mee. Het
gezamenlijk opstellen van een menu kaart,
de daarbij behorende boodschappenlijst
en de tafelbeschikking bepalen. Dit zijn de
activiteiten die wekelijks uitgevoerd worden
in onze keuken. Samen proeven, samen
proberen en samen genieten. Koken voor
cliënten die de dagbesteding bezoeken en
een culinaire middag verzorgen bij de cliënt
thuis.

Samen klussen is veel leuker en leidt tot
groter succes. Het heeft een begin maar
geen einde. Bereid om een ander te helpen
en te ondersteunen? Wij hebben een breed
aanbod aan klusjes zowel binnen als buiten
Evital. Een toegevoegde waarde leveren
door te klussen voor mensen die het zelf niet
meer kunnen? Neem deel aan ons klusteam!

Kunst & Creativiteit
Maak een begin!
Evital beschikt over een werkomgeving
voor iedereen die aan de slag wil gaan.
Er zijn diverse activiteiten die aansluiten

•
•
•
•

bij de verschillende treden van de
participatieladder. De activiteiten zijn
ondergebracht in 4 thema’s:

Eten & Drinken
Kunst & Creativiteit
Klussen
Kantoor

In het atelier van Evital bloeit het van kunst
& creativiteit. Maak prachtige schilderijen en
leer nieuwe technieken met de Ebru cursus.
Proef de vrijheid van het denken en opstellen
naar de wereld van bijzondere vormen en
kleuren.
Maak kleine presentjes, bijvoorbeeld
bedankjes voor een bruiloft, kraamfeest
of andere gelegenheden. Wij hebben de
materialen en jij de ideeën en inzet!

Kantoor
Afhankelijk van de persoonlijke interesses
kunnen er verschillende activiteiten
uitgevoerd worden op kantoor. Bijvoorbeeld
het aannemen en afhandelen van inkomende
telefoons, ordenen van dossiers, ontvangst
van gasten, het sorteren van inkomend
en uitgaand post en nog veel meer. Geen
werkdruk maar alle vrijheid om alles op
eigen tempo af te ronden.

