De kracht van TalenTonen
De kracht van TalenTonen is dat deelnemers
zich herkennen in de aanpak en sfeer van de
organisatie.

Welke zorg biedt TalenTonen aan?
WMO

Jeugd

Wanneer u een WMO-indicatie heeft
ontvangen wordt er allereerst gekeken naar de
zorgvraag. Op basis van de zorgvraag wordt er
een plan opgesteld. TalenTonen biedt de
volgende soorten zorg aan op basis van WMO:

Begeleiding individueel is begeleiding die veelal wordt gegeven bij de deelnemer thuis. Deze
begeleiding is individueel waarbij er gewerkt
kan worden aan bijvoorbeeld:
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•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Plannen, structureren en organiseren 		
van de dagelijkse bezigheden
Het aanbrengen van structuur
Stabilisatie van de woonsituatie
Ondersteuning bij de administratie en 		
financiën
Contact met instellingen
Leren omgaan met de beperking(en)
Sociaal-emotionele ondersteuning

•
•
•

Indelen van de dag
Het ondernemen van activiteiten
Sociale contacten hebben en uitbreiden
Communiceren binnen en buiten het 		
gezin
Omgaan met gedragsproblemen
Ondersteuning ouders in de opvoeding
En meer…

Zorg & Ontwikkeling

TalenTonen begeleidt de deelnemers via een
maatschappelijke oriëntatie in de eigen taal.
Op deze manier proberen wij de kloof tussen
de verschillende culturen te verkleinen en de
problemen op te lossen. TalenTonen is een
sociale onderneming.

Wilt u meer weten over de werkzaamheden?
Neem contact met ons op.
Utrecht

030 - 87 77 557

Livingstonelaan 1350
3526 JX Utrecht

bureauzaken@talentonen.nl

Hilverum
p.a. Het kortlandhuis
Willem Barentzweg 17
1212 BK Hilversum

www.talentonen.nl

Hulpverlening

Waar wij voor staan:

Aan de hand van Deugden

Wij bieden maatwerk begeleiding aan in eigen taal en cultuur vanuit het geloof dat iedereen,
met de juiste begeleiding, in staat is zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving.

TalenTonen streeft ernaar om mensen te helpen om hun eigen kracht te
ontwikkelen en zelfredzaamheid te creëren.
TalenTonen heeft in samenwerking met de Universiteit van Nijmegen een
eigen Deugden methodiek ontwikkeld. Via deze methode krijgt ieder mens
inzicht in zijn sterktes. Samen zoeken naar positieve eigenschappen die
ingezet worden in het dagelijks leven.

rijk
waardigheid
aanzicht
zorgzaam
projecten
bevorderen
bedrijven
organiseren
vrij draagvlak
behoeften contact familie

activiteiten

kapitaal
overvloed
zelfvoorziening
vuilnisbakken
verantwoordelijkheden

leefbaarheid
samenwerken

bewoners
veiligheid
wijkteam
netwerken
verbeteren
sociaal
zitplaatsen

welzijn

accommodaties

wonen
plannen
duurzaamheid
bekendheid
onafhankelijk ideeën
wijk uitwisselen
geluk
strategieën
cohesie betrokken
lokaal
harmonie
belangen
vervullen
ontwikkelen samen
samenleving
bouwen
stromen
verbinden
buurt

gemeenschap

Wie is TalenTonen
TalenTonen is in 2007 opgericht door Simin
Sangian; zij heeft haar levensdoel en
overtuiging vormgegeven in deze organisatie.
Zij is geboren in Iran en woont sinds 1985 in
Nederland. Met haar vechtlust, overtuiging en
vertrouwen in de visie dat elk mens talenten
heeft, zet zij zich in voor migranten en vluchtelingen in onze samenleving

In de afgelopen jaren blijkt dat er steeds meer
expertise nodig is om deelnemers te
begeleiden. De inburgering problematiek lijkt
groter dan ooit. Vandaar dat er door TalenTonen meer wordt geïnvesteerd in kwaliteit.
Veel mensen hebben met hulp en begeleiding
van TalenTonen een plekje in de Nederlandse
samenleving veroverd.

Onze diensten:

Doelgroep

TalenTonen is gespecialiseerd in het bieden van
ondersteuning aan volwassenen, jongeren en
gezinnen met verschillende culturele
achtergronden.

Vluchtelingen en mensen met een migratie
achtergrond die:

Doelstelling
TalenTonen streeft ernaar om mensen,
genoemd in de doelgroep, te helpen om hun eigen
kracht te ontwikkelen en zelfredzaamheid te
creëren. Hierin is het behalen van volwaardige
deelname aan de samenleving het uiteindelijke
doel.

•
•
•
•
•
•

In een sociaal isolement verkeren
Sociaal minder redzaam zijn
Een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt
Problemen hebben met het aanpassen 		
aan de Nederlandse cultuur
Problemen ervaren met hun kinderen
Cultuur gevoelige opvoed vragen hebben.

Visie
TalenTonen gelooft dat iedereen, met de juiste begeleiding en de juiste benadering, in staat is
zelf actief mee te doen in de Nederlandse samenleving. TalenTonen draagt actief bij aan een
maatschappij waarin mensen:

In hun eigen kracht staan en
werken aan hun persoonlijke
ontwikkeling

Aansluiting vinden in een
veranderende wereld

Werken aan zelfstandig
functioneren en stappen
nemen naar actief burgerschap
en betrokkenheid.

