Hoe werkt het?
Een casemanager bewaakt jouw zorgproces als
je komt flex-wonen. De casemanager legt de
verbinding met familie en zorglocaties en zorgt
ervoor dat Prinsenstichting als deskundig
partner samen optrekt met jouw familie. Zo
blijft het netwerk een rol spelen in jouw
dagelijks leven.
Meer informatie
https://www.volwaardig-leven.nl
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
volwaardig-leven
https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/
volwaardig-leven/deelnemers/prinsenstichting
https://www.informatielangdurigezorg.nl/
veranderingen/vanaf-2020/deeltijdverblijf
Aanmelden
Voor vragen rondom aanmelden en financiering
kunt u telefonisch of per e-mail contact
opnemen met de zorgconsulenten van
Bureau Cliëntondersteuning (BCO).

Prinsenstichting
Kwadijkerpark 8
1444 JE Purmerend
(0299) 459 330
BCO@prinsenstichting.nl

Flex-wonen

Flex-wonen op maat
Flex-wonen is deeltijdverblijf op maat. Hierdoor
kun je zo lang mogelijk thuis wonen in je
vertrouwde omgeving met je eigen familie om
je heen. Dat is altijd de intentie. Soms sluit het
beter aan dat je in deeltijd bij Prinsenstichting
verblijft. Dit betekent dat je thuis woont en met
regelmaat bij Prinsenstichting verblijft.

Voordelen
Deze vorm van flexibele zorg maakt het
mogelijk om passende zorg te bieden aan
mensen met een beperking en om gezinnen in
staat te stellen een zo volwaardig mogelijk
leven te leiden. Dit sluit aan bij de doelstelling
van het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).

Bijvoorbeeld:
Om en om een week bij Prinsenstichting en
een week thuis.
Iedere week 4 etmalen bij Prinsenstichting.
De ene week 5 en de andere week 4 dagen bij
Prinsenstichting.

De voordelen voor jou zijn:
Je hebt meer keuzes voor een woonvorm die
het beste bij jou past.
Door deels aan te haken bij bestaande
teams/voorzieningen kan Prinsenstichting
nog meer zorg op maat leveren.
Jouw netwerk blijft in regie, terwijl het wel
wordt ontlast door deze vorm van wonen.
Doordat er minder druk op het netwerk staat,
worden crisissituaties voorkomen.

Flex-wonen is voor verschillende doelgroepen
mogelijk.
Trudy, moeder van Kelly: “Door flex-wonen
went zij aan wonen bij Prinsenstichting”
Kelly (30) woont bij ons thuis met veel plezier.
Toch zal zij, net als mijn andere dochter, een
keer het huis uit gaan. En ook ik word wat
ouder. Om te voorkomen dat we overhaaste
beslissingen moeten maken als de nood aan de
man is, ben ik alvast op zoek gegaan naar een
woning voor Kelly. Enerzijds is het voor mij
ontzettend eng om mijn kind, die zo kwetsbaar
is, los te laten en de zorg over te dragen aan
anderen. Anderzijds hebben we het volste
vertrouwen om de volgende stap te maken.
Kelly logeerde al bij de weekendopvang, nu
logeert zij bij Hogerweijde 5. Hier heeft ze het
enorm naar haar zin. Voor het komende jaar
willen we dit gaan omzetten naar flex-wonen.
Zo is de draaglast van de zorg voor Kelly voor
mij als moeder meer in balans en kan Kelly
alvast nog wat beter wennen aan wonen bij
Prinsenstichting.
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

