Welkom 2014.
2014 begon met het ontvangen
van 15 nieuwe medewerkers..
Vanwege het faillissement van
Totaalzorg in 2013 is een groot
deel van het personeel
overgestapt naar Futuris. Behalve
nieuwe collega’s waren er
natuurlijk ook veel nieuwe cliënten
die voorheen werden begeleid
door TotaalZorg..
Voor alle direct betrokkenen is een
faillissement geen sinicure.
Onzekerheid en onduidelijkheid
zijn niet te onderschatte factoren
die veel aandacht vragen.
We heten clienten en de nieuwe
collega’s van harte welkom en
hopen dat een ieder zich snel thuis
zal voelen binnen onze
organisatie.
Raad van Commissarissen
Vanaf 2014 is de Raad van
Commissarissen compleet en
bestaat uit:
Harry Peppinck is oud bestuurslid
van Saltho & de Koraalgroep.
Prof. Dr. Roland Blonk, Bijzonder
hoogleraar arbeidsparticipatie in
Utrecht en programmaleider bij
TNO Kwaliateit van Leven.
Dr. Jos Smeets, onderzoeker &
Universitair hoofddocent vastgoed
beheer bij de TU/e.
Activiteiten op Strijp-S
Onlangs zijn er afspraken gemaakt
met Woonbedrijf waarbij Futuris
Zorg & Werk ruim 500 M2
bedrijfsruimte huurt ten behoeve
het ontwikkelen van
werkgelegenheidsprojecten voor
en door onze cliënten in
samenwerking met ruim 20
enthousiaste vrijwilligers.

In april aanstaande wordt de
eerste !HOLA! Kinder Kleding
Bank geopend op een A-1 locatie.
Binnen dit project wordt
samengewerkt met de
Voedselbank Eindhoven.
Facebook: svp invullen Tido

Futuris Zorg & werk is de
nieuwe naam.

Daarna volgt zsm een een Urban
Service Center waar bewoners van
Strijp terrecht kunnen met hun
was, kelding voor de stomerij, een
pin-automaat, schoenreparatie,
een zaterdagkrant, pakjes ophalen
die per internet zijn besteld et
cetera.

nieuwe naam en logo
geintroduceerd; Futuris Zorg &
Werk.

Zodra ‘t project Space-S door
Woonbedrijf wordt opgeleverd in
2016 worden deze diensten
uitgebreid met een kinderdag
verblijf, horeca, werkplaatsen voor
montage, en software testen.

Om dat er meerdere organisaties
actief zijn in Eindhoven die in hun
naamgeving Labyrint hebben
verwerkt hebben we onlangs een

Bergeijk en Gemert.
Om aan de vraag van onze
cliënten te voldoen zijn we
constant opzoek naar kwalitatieve
en betaalbare appartementen.
We hopen in 2014 goede
afspraken te kunnen maken voor
in totaal 21 nieuwe appartementen
die speciaal voor onze cliënten
worden ontwikkeld.

Transitie AWBZ – WMO

Vakantie najaar 2014

Er wordt veel over geschreven en
nog meer gesproken over de
aanstaande transitie maar
niemand weet op dit moment wat
er precies gaat gebeuren. Wij
hebben er voor gekozen om
samen met een aantal
gerenomeerde organisaties zoals
TNO- Arbeid & van Rijn onze
diensten aan te bieden aan de
diverse gemeenten.

Hoewel nog ver weg zijn we toch
alvast begonnen met het maken
van vakantieplannen om onze
clienten een week vakantie aan te
bieden in Italie.

Door het gezamenlijk aanbod van
deze partners kunnen we een
compleet dienstenpakket
aanbieden van behandeling,
ambulante begeleiding,
woonbegeleiding, zorg,
crisisopvang, financien, Werk en
Scholing en dagbesteding.

Het idee is om met een groep van
max. 6 cliënten een week op een
biologische boerderij met elkaar
door te brengen waarbij de
cliënten zelf het programma
samenstellen. De keuzes zijn groot
maar vooralsnog denken we aan
excursies, werken in de bossen,
zonnen op het strand en
gezamenlijk de italiaanse keuken
ontdekken.

