Futuris
zorg

Nederland Zorgland
Voor het eerst zijn meer mensen
dit jaar arbeidsongeschikt door
psychische klachten. We zijn vaker
gestrest of hebben een burn-out.
Wie een knoop in z’n buik heeft van
ellende wordt in mindfulness geleerd
deze knoop wel te voelen maar er
niets mee te doen.
Symptoombestrijding dus. Laat mij
gewoon een potje janken, de stress
van me afschreeuwen of woedend
de borden door de kamer smijten.
Natuurlijk kan het nuttig zijn om met
aandacht te leven en stil te staan bij
‘het moment’, maar wie alleen leeft
in het hier en nu trekt geen lessen
uit het verleden en bekommert
zich niet om de toekomst. Als we
onze eigen issues al niet onder
ogen durven zien, hoe kunnen we
dan de grote problemen in onze
maatschappij als geheel adresseren?
Onze korte termijnvisie en focus op
de buitenkant weerhoudt ons van
een kritische blik naar binnen. We
plakken dus liever pleisters…. aldus
Paulien Derwordt in de Volkskrant.

Symposium Innovatieve Zorg
Op 17 september organiseren wij, in
samenwerking met onze partners,
in Eindhoven en Gemert een mini
Symposium. Prof. Dr. Blonk en diverse
ervaringsdeskundigen (van 15 tot 89
jaar) spreken over “de noodzaak van
innovatieve zorg in een inclusieve
regio”.
Geïnteresseerden zijn van harte
welkom, meer info via onze website:
www.futuriszorgenwerk.nl

Wooncarrière voor cliênten
beschermd wonen
Van groepswoning naar een studio,
van een studio naar een appartement
en vervolgens doorstromen naar een
eigen woning.
Sinds kort niet langer futuristisch
maar dagelijkse praktijk. Futuris
heeft
namelijk
in
juli
een
spiksplinternieuw complex gehuurd
van 25 studio’s.
De
studio’s
worden
compleet
gestoffeerd opgeleverd en zijn
voorzien
van
een
duurzaam
aardwarmtesysteem. In het complex
is een cliëntenruimte aanwezig
voor
gezamenlijke
activiteiten.
Onze medewerkers zijn ook hier 7
dagen per week aanwezig. Voor veel
cliënten kan een studio de eerste stap
zijn naar het zelfstandig (beschermd)
wonen. Doordat de studio’s in
aanmerking komen voor huurtoeslag
zijn ze relatief goedkoop.

Perikelen
transitie

rondom

werk

Na 6 maanden bloed, zweet en soms
tranen lijkt het er op dat de rust
is wedergekeerd. Niet de rust van
“alles is klaar” maar wel zodanig
dat er nu open communicatielijnen
zijn om problemen bespreekbaar te
maken en met elkaar op te lossen.

Lunch of samen koken 7
dagen per week / beschermd
wonen
In Eindhoven biedt Futuris in drie
stadsdelen
Beschermd
Wonen:
Strijp-S, Gestel en Tongelre.
Alle drie de locaties zijn 7 dagen
per week bemand door Ambulante
Begeleiders. De bezetting wordt
zodanig georganiseerd dat er of
een lunch bereid wordt of dat er ‘s
avonds met elkaar wordt gekookt.
In combinatie hiermee worden ook
sportactiviteiten georganiseerd voor
of na het eten.

de Dagbesteding;
werk ont-zorgt!

De Sociale Verzekeringsbank en
staatssecretaris
Van
Rijn
zijn
veelvuldig in het nieuws geweest.
Ook wij hebben te maken met
achterstallige betalingen doordat
documenten
spoorloos
zijn,
betalingen naar verkeerde rekeningen
zijn gestuurd et cetera.
De generalisten van Wij Eindhoven als
aanmelders van potentiële cliënten
hebben ook hun weg moeten vinden
in een compleet nieuwe wereld.
Gemeenten moeten veel nieuwe taken
uitvoeren en ook zorgaanbieders
moeten leren omgaan met compleet
nieuwe systemen en procedures.

Dat werk, vrijwillig of betaald of
dagbesteding, voor veel cliënten
een bijdrage levert aan hun welzijn
is duidelijk. Inmiddels is ook
duidelijk dat door het aanbieden van
dagbesteding de zorgvraag afneemt.
We zien elke keer opnieuw dat, als
men eenmaal goed is gehuisvest en
een zingevende dagbesteding heeft,
de zorg met 40% afneemt. Wij zien
het als onze taak om voor elke cliënt
een geschikte werkplek beschikbaar
te hebben of te vinden.
In de bijlage vindt u een duidelijk
weergave van de ontzorging.
Ik wens u een fijne zomer toe.
Cees van Pagée

Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan direct weten door een
mailtje terug te sturen. Bedankt!

