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Zelfredzaam dankzij werk 
Betaald werk is onzettend belangrijk voor volledige zelfredzaamheid. In de eerste plaats in 
financieel opzicht. Een baan zorgt ervoor dat iemand weer in het eigen levensonderhoud kan 
voorzien. 
Maar ook (nog) niet betaald werk heeft een positief effect. Weer meedraaien in het 
arbeidsproces is goed voor de eigenwaarde en het verantwoordelijkheidsgevoel. Vaak gaat 
dit ook samen met liefde voor het vak. Zowel het individu als zijn directe omgeving worden 
er beter van. 
 

Zinvolle maatschappelijke participatie 
Vrijwel dagelijks zien wij hoe het leven van onze cliënten verandert door een baan. Daarom zijn 
onze vervolgtrajecten gericht op verkorting van de afstand tot de arbeidsmarkt.  
 
Sommigen van onze cliënten vinden uiteindelijk een betaalde baan. Voor anderen is dat niet (direct) 
haalbaar. Maar zinvolle maatschappelijke participatie is voor iedereen mogelijk en waardevol, 
menen wij. Dat is dan ook altijd ons doel.  
Vervolgtraject op maat 
Net als het hulpverleningstraject is de vervolgfase op maat gemaakt voor de cliënt.  
Voorbeelden van vervolgtrajecten bij HZVZ zijn: 
• (beroeps)opleiding 
• vrijwilligerswerk 
• stage 
• uitzendbaan 
• vaste baan 
 
Op al deze terreinen is binnen de HLS Groep een ruime ervaring. De HLS Groep is de holding 
waarbinnen HZVZ als zelfstandige stichting opereert. Wij zorgen – desgewenst – voor een ‘warme 
overdracht’ naar een van de dochters van de HLS Groep.  
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Ontschotting 
‘Warme overdracht’ binnen de HLS Groep is slechts een mogelijkheid. Als een cliënt of 
opdrachtgever kiest voor een ander re-integratiebedrijf of opdrachtgever, werken wij daar natuurlijk 
volledig aan mee. 
 
HZVZ en haar zusterorganisaties zijn in staat om elke stap richting volledige zelfredzaamheid te 
ondersteunen. De ontschotting en de warme overdracht maken de overgang tussen de 
verschillende fases wat minder groot. Dat is prettig voor de cliënt, voor wie ieder nieuwe fase toch 
een behoorlijke stap is.  
Lees online meer over HZVZ  

 

Contact HZVZ 
010 - 41 40 282 
barbra@hzvz.nl  
Coolsingel 104, Rotterdam 

HZVZ is OVAL gecertificeerd 


