De meeste ouderen blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen huis en in hun eigen
omgeving wonen. Met enige hulp van buitenaf lukt dat veelal prima. Maar soms is zelfstandig
wonen niet meer verantwoord. Het vooruitzicht van een groot verzorgingshuis of verpleeghuis
is niet voor iedereen even aantrekkelijk. Futura Zorg biedt hiervoor een veilig, comfortabel,
duurzaam én betaalbaar alternatief: het Futurahuis.
WAT BIEDEN WIJ?
Futura Zorg speelt in op de wensen en behoefte van ouderen op het gebied van wonen en zorg
waarbij een zo lang mogelijke regie over het eigen leven centraal staat. Wij richten ons daarbij in
beginsel op alle ouderen met een (toenemende) fysieke beperking en/of (afnemende)
fysieke/geestelijke kracht. Deze groep ouderen kan nog veel zelf maar tegelijkertijd is er sprake van
een zodanige situatie dat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is. Zij hebben behoefte gekregen
aan ‘beschut/beschermend wonen met dagelijkse begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging’,
daar waar nodig.
HOE ZIET EEN FUTURAHUIS ER UIT?
Futura Zorg biedt ouderen veilig en comfortabel
wonen in kleinschalige woonvoorzieningen met
maximaal 17 tot 21 bewoners. De locatiebeheerder(s) en medewerkers geven invulling aan
de zorg die dag en nacht beschikbaar is. Deze zorg
wordt in overleg met de bewoner en naasten
vormgegeven waarbij wordt ingespeeld op
veranderende zorgvragen. Daarbij staat een zo lang
mogelijke instandhouding van de zelfstandigheid
hoog in het vaandel.
“Er wordt individueel gekeken naar wat nodig is.
Ons familielid ervaart vrijheid.”

DE KRACHT VAN KLEINSCHALIG WONEN
De kleinschaligheid van een Futurahuis zorgt voor een overzichtelijke en herkenbare woonomgeving
waarbij tevens de gelegenheid wordt geboden voor sociale contacten met andere bewoners in huis.
Futura Zorg situeert haar huizen zo dicht als mogelijk in de oorspronkelijke leefomgeving van de
oudere waardoor familie en naasten de bewoner makkelijk kunnen blijven bezoeken.
EIGEN REGIE
Bewoners beschikken over een royaal eigen
privévertrek met pantry en badkamer voorzien van
douche, wastafel en toilet. Elk vertrek beschikt over
een TV-aansluiting en ICT-faciliteiten. Het spreekt
voor zich dat wij graag willen dat een bewoner zich
thuis gaat voelen en het eigen meubilair daarom mee
verhuist. Naast de privévertrekken zijn er ook
gemeenschappelijke woonkamers voor gezamenlijke
maaltijden of ontspanningsactiviteiten en kleine zitjes
waar bewoners rustig kunnen lezen of plaats kunnen
nemen met hun bezoek. Ook aan de buitenruimte is
aandacht besteed. In de besloten tuin zijn
verschillende terrassen met zitjes gecreëerd.

“Ik vind het fijn dat ik zelf kan bepalen hoe laat ik
opsta en eet.”

VOOR WIE?
De ambitie van Futura Zorg is om servicegerichte zorg toegankelijk en betaalbaar te laten én blijven
zijn voor alle ouderen met een modaal inkomen of hoger.
WOONKOSTEN
De kosten voor het verblijf (wonen) in een Futurahuis betaalt een bewoner zelf uit eigen middelen. Het
betreft hier onder andere de kosten voor de eigen en gemeenschappelijke woonruimte(s), de
dagelijkse maaltijdverzorging, de schoonmaak en het wassen van kleding.
ZORGKOSTEN
De kosten voor de persoonlijke zorg worden gedekt op basis van de vergoedingen zoals die door de
overheid hiervoor ter beschikking worden gesteld vanuit onder andere de Wet Langdurige Zorg, de
Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Zorgverzekeringswet. Om hier een beroep op te kunnen
doen, is er een onafhankelijke indicatiestelling nodig welke afgegeven wordt vanuit de betreffende
instanties en/of deskundige vertegenwoordigers (CiZ/gemeente/wijkverpleging). Futura Zorg werkt
daarbij op basis van het principe van een Persoons Gebonden Budget (PGB). Voor de aanvraag van
een dergelijke indicatiestelling en verkrijging van een Persoons Gebonden Budget bieden wij u
vanzelfsprekend de nodige begeleiding.
MEER WETEN?
Voor meer informatie over onze woonvoorzieningen,
persoonlijke zorg- en dienstverlening verwijzen wij
u graag naar onze website www.futurazorg.nl.
U kunt natuurlijk ook rechtstreeks contact opnemen
per e-mail via info@futurazorg.nl of per telefoon op
078 - 204 80 48. Wij informeren u graag!
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“Wie hier niet went, went nergens.”

