aantrekkelijke prijzen aan de
stichting Thuis, die deze
vervolgens laat verbouwen tot
appartementen en verhuurt aan
diverse zorginstellingen die bereid
zijn een langdurig huurcontract
aan te gaan.
Woon-, werk en
leergemeenschap Strijp S
In april wordt het
activiteitencentrum: Strijp
Services geopend. Op een A1locatie van meer dan 500M2
worden diverse activiteiten
uitgevoerd door cliënten van
Futuris in samenwerking met
vrijwilligers en cliënten van
collega organisaties.
Het betreft o.a. een Kinder
Kleding Bank, verkoop van vers
brood van Bakker Meelmuts,
verkoop van biologische groenten,
fruit, kaas en eieren in
samenwerking met het
voedeselcollectief Eindhoven.
Verkoop van Houwens vlaaien en
kant en klare maar gezonde
maaltijden van Slager Beerens.
Voor onze cliënten maar ook voor
de bewoners is er een ruimte
beschikbaar voor activiteiten,
vergaderingen en bijvoorbeeld
Yoga lessen.
Met de Bibiotheek maken we
plannen om een Burger Bieb te
huisvesten.
Daarnaast zijn er nog heel veel
plannen (kranten, bloemen,
wasserij, stomerij) die we de
komende weken verder gaan
uitwerken.
Collega Hellen Rinket wordt de
locatie manager voor alle Strijp S
activiteiten.
Slimme manier van huisvesting
De gemeente Almere heeft een
creatieve manier gevonden om
huisvesting voor onze doelgroep
te creëren. De gemeente biedt
leegstaand vastgoed tegen
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Het mes snijdt hier aan meerdere
kanten, broodnodige huisvesting
creëren, leegstand aanpakken en
werkgelegenheid creëren voor
zorgaanbieders en bouwvakkers.
Voor ons is dit een belangrijke
inspiratiebron.

Het pand aan de Hoogstraat wordt
half april opgeleverd. In totaal
gaat het om 8 prachtige en
betaalbare appartementen en
studio’s. Daarnaast wordt een
grote algemene ruimte gebouwd
die voor alle cliënten toegankelijk
is. Zodra de cliënten verhuisd en
gesettled zijn worden buren,
ouders en begeleiders uitgenodigd
voor de formele opening. Collega
Erik Geers wordt het
aanspreekpunt voor deze locatie.

Groeien in tijden van crisis

2015 en verder…

Door actieve acquisitie, mond op
mond reclame, beschikbaarheid
van huisvesting en het
faillissement van een regionale
zorgverlener is ons
klantenbestand snel gegroeid.
Groei is weliswaar geen doel op
zich voor Futuris maar door deze
groei zijn we wel in staat om in 1
keer in meerdere gemeenten onze
dienstverlening aan te bieden.
Doordat we onzelf Transitie
proof hebben gemaakt door
middel van transparantie in de
bekostiging gecombineerd met
een lage overhead zijn we
hiermee klaar voor de overdracht
naar de WMO, zie schema.

Bijna dagelijks zijn er weer
nieuwe berichten over de transitie
te beluisteren, maar helaas…
niemand weet nog wat er straks
en in welke volgorde gaat
gebeuren. Een ding is zeker, er
gaat op den duur veel veranderen.
Samen met een vijftal partners
met verschillende expertise op
het gebied van woonbegeleiding,
financiën, zorg,
arbeidsparticipatie, competentie
en loonwaarde onderzoek gaan we
samenwerken om een volledig
aanbod van kwalitatieve diensten
aan te bieden aan de
verschillende gemeenten.
Futuris gaat op vakantie
Drie enthousiaste medewerkers;
Brian den Ouden, Joris Smeets en
Erik Geers zijn voorbereidingen
aan het treffen voor een weekje
vakantie met cliënten in Italië.
interesse? Bel of mail ons.

