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Werkervaring

Een gezonde organisatie

Web Design

Vanaf heden gebruiken we het woord
“dagbesteding” niet langer, in plaats
hiervan spreken we voortaan over
“werkervaringsplaatsen” en “werk”. De
inzet is namelijk niet om de dag door
te komen maar om nieuwe ervaringen
op te doen op een echte werkplek waar
mogelijk met perspectief op betaald
werk, werk ont-zorgt!
Ook wat “werk” betreft blijven we
investeren, inmiddels is collega Jan
Aarts begonnen als manager werk /
Job Coach. Jan heeft als belangrijkste
doelstelling de werkervaringsplaatsen
verder te professionaliseren en waar
mogelijk uit te breiden.

Om onze cliënten goed te kunnen
begeleiden is het voor Futuris een
voorwaarde dat de organisatie en haar
medewerkers gezond zijn.
Het feit dat we een zeer laag
ziekteverzuim hebben, een 8 scoren
op cliënttevredenheid, een 7,6 scoren
op werknemerstevredenheid en geen
schulden hebben betekent inderdaad
dat we een gezonde organisatie
zijn. Onze visie is ongewijzigd, we
blijven investeren in kwaliteit van de
organisatie en de dienstverlening.

Een nieuwe activiteit is het aanbieden
van
design-activiteiten voor non
for profit organisaties. Zo maken
we samen met een aantal cliënten
fantastische websites, video’s, posters,
brochures en digitale cliënt- en
medewerker-onderzoeken tegen zeer
geringe tarieven.

In januari 2016 hebben we het
keurmerk PSO behaald, trede II.
Hiermee geven we aan dat we
maatschappelijk betrokken zijn en
voorstander zijn van een inclusieve
samenleving.

In samenwerking met Woonbedrijf
gaan we over 7 maanden 30 nieuwe
appartementen (van ± 45-50m2)
voor nieuwe en bestaande cliënten
in gebruik nemen. Dit project heeft
Space-S.

Zorgovereenkomsten (ZIN)

De exacte huur is nog niet bekend
maar de kale huur zal ruim onder de
“huurgrens” blijven waardoor onze
cliënten in aanmerking kunnen komen
voor huurtoeslag. (e.e.a. afhankelijk
van inkomen, vermogen, indicatie etc.)
Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met info@futuriszorgenwerk.
nl

Zo zijn er met Woonbedrijf en de
Regionale Huismeester afspraken
gemaakt
over
het
onderhoud,
schoonmaak en groenonderhoud op de
nieuwe woonlocatie Space-S .
Daarnaast zijn we ver gevorderd met
een aantal partners om stadslandbouw
in ’t Veemgebouw op te starten.
Het is de bedoeling dat we in het
najaar, tijdens de Dutch Design Week
operationeel zijn. Wordt vervolgd….
Inmiddels is een groot deel van onze
medewerkers opgeleid om met
de Dariuz methodiek (assessment
en loonwaardemeting) te kunnen
werken, met als doelstelling dat we de
vorderingen meetbaar en inzichtelijk
maken en samen met de cliënten leren
waar verbetering mogelijk is.

Met de gemeente Eindhoven en 13
andere gemeenten zijn de contracten
Beschermd wonen en maatwerkarrangementen inmiddels afgerond.
Daarnaast heeft Futuris ook contracten
werkervaringsplaatsen en maatwerk
arrangementen afgesloten met de
verschillende andere gemeenten in
Zuidoost Brabant.

Interesse? Neem contact op met Tido
via info@frd.nu

Nieuw huisvesting

Wij wensen u een mooi voorjaar toe.

Contact
Bezoekadres:
Boschdijk 766
5624 CL Eindhoven
Tel:
040 251 90 35
Email: info@futuriszorgenwerk.nl
Web: www.futuriszorgenwerk.nl

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

