
het gevoel van samen

Zelf aan zet bij Archipel

Berkenstaete. Wonen met

zorg en ondersteuning

dichtbij



 "Voordat ik in Berkenstaete kwam
wonen, at ik regelmatig samen met mijn
dochter. Dat doen we nog steeds. Ik
gebruik hierdoor minder maaltijden.
Van het budget dat overblijft regel ik

extra huishoudelijke hulp.”

Leven zoals u dat gewend bent
Als u of uw naaste ervoor kiest om naar

Archipel Berkenstaete te verhuizen,

betekent dit dat er het één en ander

verandert. U verruilt uw vertrouwde

woonplek voor een nieuwe

thuisomgeving in Berkenstaete. Hier

woont u in een eigen appartement, met

de geruststellende gedachte dat zorg en

ondersteuning altijd dichtbij zijn.

Daarnaast zijn er in Berkenstaete tal van

voorzieningen en activiteiten om een

waardevolle dag te beleven. U maakt zelf

de keuze of én wanneer u van alles

gebruikmaakt. Zo blijft u zelf aan zet!

Wonen met eigen regie
In Berkenstaete zijn wonen en zorg

gescheiden. Hierdoor bieden we mensen

de mogelijkheid om het leven zelf te

blijven inrichten en eigen keuzes te

maken, met zorg en ondersteuning

wanneer gewenst en nodig.

Wanneer u of uw naaste in Berkenstaete

komt wonen, krijgt u een zogenaamd

Volledig Pakket Thuis (VPT), aangewezen

door het Centrum Indicatiestelling Zorg

(CIZ).  Dit houdt in dat u 24 uur per dag

gebruik kunt maken van zorg en andere

ondersteunende diensten, die door

Archipel geleverd worden. De zorgzwaarte

en het geldbedrag die hieraan gekoppeld

zijn, zijn afhankelijk van het zorgprofiel.

U voert zelf de regie over de invulling van

het pakket. Via een ‘virtuele

portemonnee’ koopt u eigen zorg en

diensten in. Dit kunt u zien als een

hulpmiddel om het leven naar eigen

inzicht te blijven vormgeven. We noemen

dit ook wel het Persoonsvolgend Budget

(PVB). U bepaalt zelf of u door het

zorgteam wordt geholpen bij bijvoorbeeld

het douchen en aankleden, of en aan

welke activiteiten u deelneemt en of u in

de Gasterij van Berkenstaete eet of liever

in uw eigen appartement. Hierdoor kunt u

leven zoals u dat zelf wilt en gewend

bent.



"Ik help mijn vader als hij onder de
douche gaat. Dat doe ik twee keer per
week. Dit geeft ruimte in zijn budget
om aan extra dagbestedingsactiviteiten

deel te kunnen nemen."
 

Samen met de klantondersteuners
Bij de verhuizing naar Berkenstaete komt

er veel op u/uw naaste af. Gelukkig hoeft

u het niet allemaal alleen te doen. Onze

onafhankelijke klantondersteuners zijn

van begin tot eind bij het proces

betrokken en ondersteunen u bij de

inrichting van een zo zelfstandig en

prettig mogelijk leven. Voorafgaand aan

de verhuizing vindt er een huisbezoek

plaats met een van onze

klantondersteuners. Tijdens dit bezoek

leren we elkaar beter kennen. Samen met

u en uw naaste(n) bespreken we wat uw

wensen zijn, hoe u leeft, wat u hierin

belangrijk vindt en welke hobby’s u heeft.

Ook geven we u meer informatie over het

wonen in Berkenstaete en wat u van ons

mag verwachten. Op het moment dat u/

uw naaste naar Berkenstaete verhuist,

vindt er een tweede gesprek plaats.

Hierin brengen we samen de specifieke

zorg- en ondersteuningsvragen in kaart.

Arrangement op maat
Op basis van de wensen, manier van

leven en zorg- en ondersteuningsvragen

stellen we een arrangement op maat

samen voor u/uw naaste. We kijken hoe u

zo zelfstandig mogelijk kunt blijven leven

en waar u zorg of ondersteuning bij nodig

heeft. Ook bespreken we wat u daarin

nog zelf kunt, eventueel samen met uw

directe omgeving zoals familie, buren en

andere naasten, en wat wij vanuit

Archipel hierin kunnen betekenen.

Samen gaan we op zoek naar de beste

invulling van de zorg en ondersteuning,

zodat u uw leven kunt blijven invullen op

een manier die bij u past.



Is alles (nog) naar wens?
Natuurlijk kunnen de wensen of zorg- en

ondersteuningsvragen in de tijd dat u/uw

naaste in Berkenstaete woont

veranderen. U heeft bijvoorbeeld meer

ondersteuning nodig bij het opstaan of

de huishouding of ontdekt dat u liever

aan meer activiteiten deelneemt.

Regelmatig gaan de klantondersteuners

met u in gesprek om te kijken of u nog

tevreden bent en/of de gemaakte

afspraken goed worden nageleefd. Is het

bijvoorbeeld uw eigen keuze om meer

zorgmomenten in te kopen of kunt u,

samen met uw directe omgeving, zelf nog

iets betekenen, zodat u ook aan de

gewenste activiteiten deel kunt blijven

nemen?

Op die manier stimuleren we u om zelf

aan zet te blijven. De klantondersteuners

zijn er voor alle vragen die betrekking

hebben op het leven in Berkenstaete. Zo

kunnen ook naasten een beroep op ons

doen. Bijvoorbeeld als de mantelzorger

op vakantie gaat of tijdelijk

ondersteuning nodig heeft. De vraag

verbinden we vervolgens aan een

passende oplossing, binnen of, wanneer

gewenst, buiten Berkenstaete.



 “Mijn moeder doet graag mee met
activiteiten. Sinds een aantal weken

heeft ze meer zorg nodig, waardoor er
minder ruimte in haar budget overblijft
voor dagbesteding. Na goed overleg

hebben we besloten om twee
activiteiten zelf te betalen, zodat mijn
moeder kan blijven doen wat ze leuk

vindt.”
 

Berkenstaete
Berkenstaete is gelegen in het groene

dorp Son en Breugel. Hier bieden we

mogelijkheden om zo zelfstandig

mogelijk en onbezorgd te wonen. De

appartementen zijn ruim en beschikken

over moderne voorzieningen om het

wonen zo comfortabel en zelfvoorzienend

mogelijk te maken. Denk daarbij aan

alarmering en aansluiting voor internet en

domotica. De gewenste zorg en

ondersteuning worden op afspraak

geleverd. Het gebouw is voorzien van een

levendig atrium met zitjes, een podium,

restaurant (Gasterij), biljart, bibliotheek,

internetcafé, kapsalon, manicure en

pedicure. Daarnaast heeft Berkenstaete

een druk dagbestedingsprogramma. De

activiteiten worden zo veel mogelijk

aangesloten bij individuele interesses,

wensen en mogelijkheden. Het gezellige

centrum van Son en Breugel, met onder

andere een supermarkt, winkels en

restaurants, is op loopafstand gelegen.

Contact
Heeft u een vraag of wilt u meer

informatie? De klantondersteuners van

Berkenstaete staan u graag te woord. 

Mariska Hartman
mariska.hartman@archipelzorggroep.nl

06 23932754

Miranda Wennekers
miranda.wennekers@archipelzorggroep.

nl

06 53939887



het gevoel van samen

Archipel biedt een combinatie van zorg, wonen en welzijn in regio

Eindhoven, die kwetsbare mensen in staat stelt zo lang mogelijk te

leven op de manier waarop zij dat gewend zijn.

Sinds de oprichting in 1993 hebben we een breed aanbod

ontwikkeld, passend bij de uiteenlopende (zorg)behoeftes

van (thuiswonende) ouderen. Of het nu gaat om een prettige

woonomgeving, meer sociale contacten of zorg: voor iedere vraag

gaan we op zoek naar de beste oplossing. Daarnaast zijn we er ook

voor mensen met ernstige chronische ziektes zoals Huntington en

Korsakov. Voor iedere bijzondere aandoening hebben we een eigen

expertisecentrum, waarin we werken aan de ontwikkeling van de

specifieke kennis om de gespecialiseerde zorg te kunnen leveren.

Bij het beantwoorden van de vragen waar kwetsbare mensen

vandaag én morgen tegenaanlopen, vormt eigen regie het

belangrijkste uitgangspunt. Onze zorg, het wonen en het welzijn

zijn er daarom op gericht dat cliënten zo lang mogelijk zelf aan zet

blijven. Zo maken cliënten eigen keuzes die eraan bijdragen dat zij zo

veel mogelijk vrijheid, zelfstandigheid en levenskwaliteit ervaren.

En waardoor ze kunnen leven zoals ze dat zelf willen en gewend zijn.

Archipel Berkenstaete

De Bontstraat 71

5691 SV Son en Breugel

Tel. 0499-333 000


