Futuris
zorg

Zorg, vissen en groente

Space-S

In samenwerking met de Stichting
Duurzame Kost is onlangs een
nieuw project opgestart waarbij in
een klassiek industrieel pand, het
Veemgebouw op Strijp-S, ruim 1100m
2 stadslandbouw wordt gerealiseerd
op basis van het Aquaponics systeem.

In november worden de eerste, van in
totaal 30 appartementen, op Space-S
opgeleverd. De wijze van toewijzing
doet recht aan het fenomeen
“inclusion” door cliënten midden in de
woonwijk tussen de andere bewoners
een huis aan te bieden. De oplevering
van de resterende appartementen
zal in de eerste 3 maanden van 2017
plaatsvinden.

Het
project
doelstellingen:

heeft

meerdere

werk

Maar door het succes van de cliënten
levert de zorgaanbieder haar woningen
langzaam maar zeker in, hiervoor
een passende oplossing zoeken is
niet eenvoudig maar wel dringend
noodzakelijk.

- Werkgelegenheid creëren voor 		
onze cliënten, jong volwassenen met
autisme.
- Gezond voedsel produceren; dicht
bij de consument, zonder meststoffen,
zonder bestrijdingsmiddelen, zonder
onnodige waterverspilling.
- Zinvol hergebruik van leegstand
vastgoed.

PSO

Het dilemma van beschermd
Debat in ‘t Veem
Prestatieladder Sociaal Ondernemen wonen
is een instrument om sociale
betrokkenheid zichtbaar te maken.
Doelstelling van PSO is o.a. om meer
werkplekken voor mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie te
creëren. Nadat Futuris zorg & werk in
2015 is gecertificeerd worden nu ook
twee van onze partners betrokken bij
dit proces, Soul Kitchen en Stichting
Duurzame Kost (SDK).
De onderlinge samenwerking laat nu
al de eerste resultaten zien, SDK gaat
namelijk een deel van haar productie;
vissen, groenten, eetbare bloemen en
kruiden, afzetten in het restaurant van
Soul Kitchen.

Uitgangspunt is dat elke cliënt een
zelfstandige woning huurt met een
eigen voordeur en huisnummer.
De casus: cliënt huurt een woning van
de zorginstelling. Cliënt ontwikkelt zich
goed en heeft zingevende activiteiten
met als resultaat dat de zorg wordt
afgeschaald. In de praktijk wordt er op
dat moment naar een nieuwe woning
gezocht voor de betreffende cliënt met
als resultaat dat hij in een voor hem
nieuwe en dus onbekende omgeving
komt te wonen waardoor de kans op
terugval groot is.
Volgens het VNG rapport is de beste
optie om de cliënt in de woning te laten
wonen (omklappen) waar hij woonde
ten tijde dat hij de indicatie Beschermd
Wonen had, kortom van beschermd
wonen naar beschermd thuis, so far so
good.

In oktober heeft Futuris zorg & werk met
het SamenwerkingsVerband Autisme
(SvA) een debat georganiseerd over
innovatie en samenwerking in de zorg.
Richard de Hoop heeft dit project op
zijn eigen wijze en muzikale manier
geleid met René Kerkwijk als side-kick.
De rode draad van het debat: innovatie
is mogelijk en wenselijk maar kan
alleen ontstaan als er echt wordt
samengewerkt
tussen
cliënten,
zorgaanbieders,
generalisten
en
gemeenten. Aan ons allen de opdracht
om hiervoor open te staan en niet de
organisatie maar de cliënten centraal
te stellen
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