In Archipel
Berkenstaete
bent u zelf
aan zet

Zelf zorg en diensten
inkopen

het gevoel van samen

Cliënt in Berkenstaete is echt in regie

Binnenkort gaat u verhuizen naar Berkenstaete.
Afhankelijk van uw situatie is dit iets waar u naar
uitkijkt maar het kan tegelijkertijd ook spannend
zijn. Hoe zal de verhuizing verlopen? Wie worden de
nieuwe buren?
Gaat er veel veranderen in uw leven?

’Voordat ik in Berkenstaete kwam
wonen, at ik regelmatig samen
met mijn dochter. Dat doen we
nog steeds. Omdat ik hierdoor
minder maaltijden gebruik, heb ik
ruimte in het budget om onder
begeleiding in bad te gaan.
Heerlijk!’

Cliënt in regie
In Berkenstaete woont u, net als
nu, zelfstandig. U bepaalt nog
steeds hoe u uw leven inricht, met
wie u koffie drinkt en waar u eet.
U bepaalt zelf hoe uw dag er uit
ziet en welke dagbesteding past
bij uw interesses en uw manier
van leven. U weet als geen ander
wat u zelf kunt. En als u een
beroep op anderen moet doen,
dan bespreekt u dat in eerste
instantie met degenen, die dicht
bij u staan. Hoewel u dus
zelfstandig woont en leeft, is er
wel het geruststellende feit dat er
zorg en ondersteuning dichtbij is.
U bent en blijft zelf aan zet.

Eigen portemonnee
Van het CIZ heeft u een indicatie
ontvangen voor de noodzakelijke
zorg en ondersteuning: aan u is
een zorgzwaartepakket toegewezen. Archipel heeft aan elk
zorgzwaartepakket een geldbedrag gekoppeld, dat aan u in de
vorm van een virtuele portemonnee ter beschikking wordt gesteld.
Hiermee kunt u bij Archipel zelf de
gewenste zorg en ondersteuning
inkopen. U blijft zo aan zet!
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‘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.'
Klantondersteuners
Bij het samenstellen van uw eigen
arrangement en het inkopen van
de zorg en diensten staat u er niet
alleen voor. Onze klantondersteuners helpen u graag om alles
in kaart te brengen. Zij denken
met u mee. Wat zijn de
mogelijkheden? Wat kunt u zelf,
wat kunt u regelen met mensen uit
uw familie en met buren en
bekenden? En wat heeft u dan nog
van medewerkers van Archipel
nodig? Hoe kunt u uw budget zo
inzetten dat wat u echt belangrijk
vindt ook gerealiseerd kan
worden? Samen met de
klantondersteuners en met
degenen die u daarbij nog meer
wilt betrekken, gaat u dus op zoek
naar de beste invulling van de
zorg en ondersteuning. U blijft
daarbij aan zet. Op die manier
zorgt u er voor dat de
ondersteuning zò wordt ingevuld,
dat die perfect bij u past!

De centrale ruimte in Berkenstaete:
de Plaetse.

Aan u de keuze om te kiezen welke
diensten u wilt afnemen. U
ontvangt dus niet meer een
standaardpakket aan zorg en
diensten. U stelt uw eigen
arrangement samen. U krijgt geen
bedrag op uw bankrekening
gestort, maar u krijgt wel het
beheer over uw eigen budget. Het
bedrag waarover u kunt
beschikken is afhankelijk van het
zorgzwaartepakket dat aan u is
toegewezen door het CIZ.
Dat u in Berkenstaete kunt
beschikken over een eigen virtuele
portemonnee is heel bijzonder.
Nog nergens anders binnen
Archipel is dat mogelijk; zelfs voor
heel Nederland is dit uniek.
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‘Wij hebben afgesproken om een
keer per week met vier bewoners
samen te eten. Dan koken we zelf.
We houden hierdoor ruimte over
in ons budget om andere dingen
te doen. Zo heeft één van ons een
uitgebreider
dagbestedingsarrangement,
en een ander heeft extra
ondersteuning bij de schoonmaak
van haar appartement.”

Voor meer informatie kunt
u contact opnemen met de
klantondersteuners
van Archipel Berkenstaete:
Heleen Venema en
Ingrid Zaadstra.
Zie de adresgegevens hieronder.

Contact

Archipel biedt een combinatie van zorg,

Archipel Berkenstaete

welzijn en wonen die onze cliënten in staat

De Bontstraat 71

stelt hun leven zo lang mogelijk in te richten

5691 SV Son en Breugel

op de manier die zij kiezen. We hebben een

t 0499-333000

breed aanbod aan zorgvormen en zijn

f 0499-330002

specialisten in de zorg voor bijzondere

berkenstaete@archipelzorggroep.nl

doelgroepen. Cliënten en hun familie kunnen

www.archipelzorggroep.nl

door de zorg van onze medewerkers en
vrijwilligers zoveel mogelijk op zichzelf
vertrouwen, maar zijn nooit op zichzelf
aangewezen. Dat is het gevoel van samen.

het gevoel van samen

