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Wij kijken met veel plezier terug op
het mini symposium in Eindhoven en
Gemert. In de eerste plaats vanwege
de bijdrage van ervaringsdeskundigen
van 15 tot 89 jaar en de voordracht van
Prof. Dr. Roland Blonk maar zeker ook
vanwege de grote opkomst. Het is goed
om te horen dat, ondanks de drukte
van alledag, allerlei mensen uit het
werkveld zich de tijd gunnen om hier
aandacht aan te besteden.
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Tijdens het symposium hebben we
een portretten-boekje van cliënten
met autisme verspreid, was u niet
aanwezig en wilt u het boekje toch
ontvangen? Stuur ons een mailtje met
uw postadres en wij zorgen er voor dat
u dit krijgt opgestuurd.

Voor meer informatie kunt u
onze
website
bezoeken
via
futuriszorgenwerk.nl/index.php/clientinformatie/woningen/.

Social return on investment
Steeds
vaker
wordt
er
van
zorgaanbieders gevraagd een deel van
het rendement te besteden aan sociale
projecten.
In het geval van zorgaanbieders ben
je beperkt omdat het aannemen van
mensen met een achterstand tot de
arbeidsmarkt niet zomaar inzetbaar
zijn voor de kwetsbare cliënten.
Futuris kijkt goed naar kandidaten
die solliciteren en als het kan krijgt
hij/zij het voordeel van de twijfel.
Onlangs hebben we in het kader van
SROI een aantal appartementen/
studio’s beschikbaar gesteld voor de
huisvesting van vluchtelingen en/of
moeilijk plaatsbare cliënten.

Nieuwe huisvesting
Het nieuwe complex in Tongelre
is inmiddels in gebruik genomen.
Het betreft 25 studio’s die voor
veel cliënten de eerste stap is naar
zelfstandig wonen. Een vervolgstap
is promotie naar een appartement.
Doordat de woningen allemaal voldoen
aan de criteria voor huurtoeslag zijn de
woningen redelijk betaalbaar.
Inmiddels is de bouw gestart van
Space-S, naar verwachting worden
eind 2016 de eerste appartementen
opgeleverd.
Doelstelling
is
om
i.s.m. de Regionale Huismeester en
een groep cliënten/ bewoners het
groenonderhoud en de schoonmaak
voor onze rekening te nemen.

Begin 2014 hebben we in dit kader het
certificaat Social Enterprises behaald.
Daarnaast zijn we in oktober het traject
gestart voor PSO-erkenning.

Voetbaltoernooi Oisterwijk
Het voetbalteam van cliënten en
personeelsleden van Futuris hebben
een verdienstelijke 8e plaats behaald
tijdens het toernooi in Oisterwijk.

In samenwerking met Trudo en
Duurzamekost.nl wil Futuris in 2016 in
het Veemgebouw een project starten
waarbij op duurzame wijze groenten
wordt geteeld. Geen toevoeging van
meststoffen, pesticides en duurzaam
gebruik van water.
Het is de bedoeling dat deze producten,
groente en vis, worden verkocht aan
restauranthouders. Het project wordt
uitgevoerd samen met een aantal
cliënten met als doelstelling de
zelfredzaamheid verder te verbeteren
en de afstand tot de arbeidsmarkt te
verkleinen.

We blijven dromen..
Samen met partners zoals Woonbedrijf,
de Combinatie Jeugdzorg, Stichting
Ik Wil en het St. Anna Klooster gaan
we verkennen of we in Woensel een
maatschappelijk zorg, woon, werk en
leer concept kunnen realiseren.
Het uitgangspunt is dat dementerende
bejaarden en jongeren met een
ontwikkelstoornis op één locatie
gehuisvest worden waarbij de jongeren
allerlei randvoorwaardelijke diensten
uitvoeren zodat de zorg voor ouderen
geoptimaliseerd wordt. We denken aan
een restaurant (i.p.v. een eetzaal) een
café (in plaats van een koffie kamer) ’t
onderhouden van de (moes) tuin, plus
‘t onderhoud en beheer van de locatie.
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Wanneer u deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen, laat het ons dan direct weten door een
mailtje terug te sturen. Bedankt!

