
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een  
verstandelijke beperking in Twente. Ruim 2.000 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen van zorg- en 
dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2.500 medewerkers en meer dan 600 vrijwilligers.

Meervoudig uniek in vele opzichten, dat is onze basis. Met in de eerste plaats aandacht voor persoonlijke wensen  
van onze cliënten. Wij werken vraaggericht en bieden begeleiding, ondersteuning en behandeling aan jong en oud,  
van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk 
beperkt. Altijd vanuit onze kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig.

Deze kernwaarden vormen de spil van onze manier van werken. We blijven dichtbij de mensen die onze zorg nodig 
hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat we daarbij de regie overnemen. Bij ons werken cliënten, 
cliëntvertegenwoordigers én medewerkers samen in zelforganiserende teams. STERK noemen we dat:  
Samen Toewerken naar Eigen Regie en Kracht.

ambulant
•  Thuiszorg: begeleiding individueel, persoonlijke verzorging
•  Respijtzorg: logeren, naschoolse opvang, dagopvang, 

weekendopvang, vakantieopvang
•  Zorg en onderwijs: begeleiding individueel op school,  

zorg/onderwijsklassen
•  Kinderdagcentrum voor diagnostiek, behandeling en opvang
•  Hulp aan Huis: Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling
•  Advies- en behandelcentrum voor onderzoek, diagnostiek en 

behandeling

WOnEn
•  Verschillende woonvormen variërend van een eigen appartement 

tot groepswoningen 
•  Locaties verspreid door Twente variërend van een beschermd 

terrein tot wonen in de wijk

lErEn, WErkEn & activErEn
Bij De Twentse Zorgcentra vinden we dat iedereen recht heeft op een 
daginvulling waarbij optimaal gebruik wordt gemaakt van zijn of haar 

Wat bieden wij?
talenten, interesses en mogelijkheden. Daarom staat leren, werken 
en activeren bij ons voorop. Bijzonder talent krijgt de ruimte om zich 
te ontwikkelen, ieder op zijn eigen manier en tempo.
 
Arbeidsmatig
• Horeca & dienstverlening
• Kunst & creatief
• Techniek & productie
• Zorg & welzijn
• Groen & dieren

Belevingsgericht
• Sensorische integratie
• Sfeerbeleving
• Zorgintensieve begeleiding 
•  Snoezelen, bewegen, softplay, zwemmen, muziek

Begeleid werken
RuimBaan, erkend en gecertificeerd re-integratiebureau,  
biedt individuele arbeid-begeleiding.

Kijk voor al onze vormen van dienstverlening op www.detwentsezorgcentra.nl 
of neem contact op met het CliëntServiceBureau 088 430 4444

Dichtbij, in alle eenvoud en  
met deskundigheid


