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Nieuw in 2018: innovatie

Nieuw in 2018: transformatie

Meer invloed krijgen
op je eigen leven

Zorgtechnologie bevordert
zelfredzaamheid

Hulp voor meer kinderen
en scholen

Kinderen thuis in de knel
met ouders in vechtstand

Via een ‘Wistjedat?!-team’ geven
cliënten zelf voorlichting op onze
locaties. Bijvoorbeeld over eigen
regie en zelf beslissingen nemen.
Zoals je eigen inbreng op het
cliëntplan.

We maken gebruik van nieuwe
technologieën voor mensen met
een minder goed functionerende
motoriek. Nieuw o.a. zijn onze
interactieve tovertafels, de Cradle
(contact maken via geluid) en
de Pillo (spelcomputer met
knuffelkussen).

Het Almeerse project Sterk in
de Wijk brengt het beste van de
preventieve jeugdhulp samen en
maakt de hulp breder beschikbaar.
Een mooie samenwerking van
jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg
en onderwijs.

Bij complexe scheidingen is de
redelijkheid bij ouders soms
volledig zoek. Kinderen komen
thuis in de knel. Daarom bieden
we hulp bij complexe scheidingen
in alle gemeenten van ons
werkgebied.

Minder en lichtere
24-uurs hulp

Heb jij plek voor mij?

”Oh, leuk, ik wil meedoen!’’
Met de methode ‘Dit vind ik ervan!’
gaan we met cliënten in gesprek
over wat zij belangrijk vinden
in de zorg- en dienstverlening.
Een andere manier van cliënttevredenheid meten. De eerste
resultaten zijn positief!

Voortaan fruit op tafel

Ondersteuning
aan volwassenen

Op elke woonlocatie is een
begeleider getraind in de methodiek
‘’Vet lekker’. Dankzij dit project
is er meer aandacht voor de
voedingskeuze van cliënten. Ook
bewegen en sport horen erbij.

Investeren in nieuwe
woonvoorzieningen
Zo thuis mogelijk wonen bij Triade.
Dat vraagt om woonlocaties met
moderne voorzieningen. Daarom
investeren we in nieuwbouw en
verbouw van onze
woonlocaties.

De ambitie is: 50% minder
capaciteit behandeld wonen in
2021. En meer kortere en lichtere
begeleidingsvormen. We zijn op de
goede weg. Ook in IJsselland!

Kinderen met
ontwikkelingsachterstand
eerder naar onderwijs
Naast hulp op onze gespecialiseerde
Kinderbehandelcentra bieden
we ook hulp dichterbij het kind.
Gewoon thuis of op school. En
met goede resultaten.

Er is een tekort aan pleeggezinnen
en gezinshuisouders. Daarom
werven we actief samen met
gemeenten. Hoe? Met billboards,
bioscoopreclames, met mooie
verhalen in de krant en spandoeken bij sportclubs.

Jeugdhulp

Samen zijn we Triade Vitree
ONZE CLIËNTEN
Cliënten Vitree

4.784

6.317
Cliënten Triade

Per 1 januari 2018 zijn Triade en Vitree
gefuseerd. Daarmee is een mooie nieuwe
organisatie ontstaan.
Vanuit onze twee vertrouwde merken werken we
met behoud van ieders specialismen en naam.
Triade biedt ondersteuning aan volwassenen met
een verstandelijke beperking en/of psychische
stoornis.
Vitree biedt jeugdhulp aan kinderen, jongeren
en gezinnen.

1.533

160

woonen behandellocaties:
Triade:

Samen zijn bestuurders Afien Spreen en
Paul van der Linden verantwoordelijk voor
de nieuwe organisatie Triade Vitree.

99 Vitree: 61
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