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TFD Floortile
30 jaar familiebedrijf

 1990 Stoffeerderij

 2002 PVC

 2010 De Vesting

 2019 Toonen EU Manufacturing
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Functie matrix

(Concept) Dagbesteding Werkstage Gesubsidieerd Regulier 1-2 Regulier 3+

Snijder 2

Perser 1 4 2

Coater 2 1

Stanser 1 4

Zager – autom. 2

Zager - handm. 2

Profileerder 1 1

Inpakker 1 2

Logistiek 1 1

Kwaliteitscontroleur 1

Totaal 2 3 17 6 1



Eigenschappen

 Goede motivatie/leergierigheid

 In potentie zelfstandig én in teamverband samen kunnen werken

 Fysiek in staat zijn om het werk te doen

 Duidelijkheid en betrouwbaarheid



Begeleiding
 Interne jobcoach: 2 medewerkers

 Harrie’s: 3 medewerkers (op de werkvloer)
(Hulpvaardig - Alert - Realistisch - Rustig  - Instruerend - Eerlijk)



Sfeerfoto’s



Informatie-
bijeenkomst

Informatie- en wervingsbijeenkomst
 Wanneer : Maart / April 2019

 Locatie : De Vesting 2

 Voor wie : Werkcoaches en Werkzoekenden



Wat is er nodig 
om samen te 
werken aan 
inclusie?



De mozaiek 

Saam welzijn werkt voor en met mensen in de leeftijd van 0 tot 100 jaar, van initiatiefrijk tot 
kwetsbaar en van betrokken tot zorg mijdend. Aan ons de taak al deze mensen te betrekken 
bij de sociale samenleving op een manier die bij hen past. 

Dat doen we door samen te werken met andere lokale partijen uit Lemelerveld zoals Kul-
turhus, diverse zorgaanbieders, Plaatselijk Belang, vrijwilligers en jongeren. Naast het lokaal 
werken voeren we onze werkzaamheden ook gemeente breed uit. 

Activiteitenaanbod: lokaal hier in het Kulturhus. Deze activiteiten worden zoveel mogelijk uit-
gevoerd en ondersteund door vrijwilligers. Ook vrijwilligers die door welke reden dan ook 
moeilijk mee kunnen doen in de samenleving, hierbij valt te denken aan inwoners die met 
psychische problemen te kampen hebben, inwoners die een afstand hebben tot de arbeids-
markt maar ook inwoners die iets terug willen doen op basis van wederkerigheid. Gemeente 
breed organiseren wij vriendenkring voor mensen die het moeilijk vinden om vriendschappen 
te sluiten. 

In samenwerking met organisaties zoals Woonvorm Thuis, Zozijn en het Kulturhus organise-
ren wij een Eetcafé, Disco voor mensen met een beperking en bieden we dagbesteding. 
Deze dagbesteding  bestaat uit allerlei hand- en spandiensten, het verzorgen van de koffie, 
het verzorgen van de was, klusjes voor de bibliotheek, en van papier versnipperen tot weg-
brengen van glas naar de glasbak. 

Samen met Plaatselijk belang en een aantal ondernemers hebben wij ervoor gezorgd dat er 
een busverbinding blijft van Lemelerveld naar Raalte in de vorm van een Buurtbus. Een 
mooi voorbeeld van samenwerken.  

Gemeente breed bieden wij mantelzorgondersteuning met als doel om mensen weer in hun 
kracht te zetten zodat zij mee kunnen blijven doen in de samenleving. Tevens kunnen wij 
zorgvrijwilligers inzetten om mantelzorgers en/of hulpvragers te ondersteunen bij hun zorg-
vragen. Ook hebben wij aandacht voor Jonge Mantelzorgers. 

In het Kulturhus worden ontmoetingsavonden georganiseerd voor  statushouders en wordt 
er een Taalcafé georganiseerd. 

Jong en oud kunnen we met elkaar in contact brengen door bijvoorbeeld hulp bij 
Smartphone aan te bieden. Hierin werken we samen met de bibliotheek. 

Meer informatie is te vinden op onze site www.saamwelzijn.nl  

http://www.saamwelzijn.nl/



