Om mensen met een
beperking een plek te bieden
waar ze zich prettig voelen en
mogen zijn wie ze zijn.

Gezinshuisouders gezocht!

OPVOLGERS VOOR GEZINSHUIS LOEANNE
Gezinshuis Loeanne biedt 24-uursbegeleiding voor mensen met een
verstandelijke beperking. Iedere bewoner heeft het recht om te leven op
een plek waar hij of zij zich prettig voelt. Een plek waar je mag zijn wie
je bent. Waar écht wordt gekeken naar wat je wilt en hoe je je kunt
ontwikkelen. Bij Loeanne worden de bewoners hierin ondersteund. Zij
helpen de bewoners bij het maken van eigen keuzes en staan als
gezinshuisouders 24/7 naast de bewoners en zien het als hun verantwoordelijkheid om hen te begeleiden, maar niet te sturen. Ze streven
ernaar om samen met de bewoners tot keuzes en oplossingen te komen.
In de begeleiding van de bewoners maakt Gezinshuis Loeanne gebruik
van de gedachten achter het Sociaal Competentiemodel (N.W. Slot en H.
Spanjaard). Hulpvragen van de bewoners worden vertaald naar doelen
op de verschillende ontwikkelingstaken. Binnen het gezinshuis wordt geen
gebruik gemaakt van de inzet van beperkende maatregelen.
BEWONERS
In het gezinshuis wonen vijf volwassenen in de leeftijd van 22 tot 33
jaar, allen met een beperking. Drie dames en twee heren. Alle bewoners
hebben een laag IQ met meervoudige complexe problematiek zoals
bijvoorbeeld hechtingsproblematiek. Hierdoor hebben de bewoners
behoefte aan structuur in hun leven. De bewoners ontvangen
begeleiding in het aangaan van sociale contacten en we bieden ze
routine. Ze hebben baat bij de kleinschalige leefomgeving zoals het
gezinshuis deze biedt. In ons gezinshuis hebben de bewoners de
beschikking over een eigen ruimte.
WIE ZOEKEN WIJ?
Ondernemersgroep Driestroom zoekt in opdracht van Gezinshuis
Loeanne naar zorgprofessionals met passie voor hun vak en voor de
mensen die ze ondersteunen. We zoeken gedreven mensen met ruime
ervaring in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking, die
begrijpen hoe de bedrijfsvoering in elkaar steekt en die de uitdaging
aan willen gaan met het ondernemen in de zorg. Er zijn mogelijkheden
om op de locatie te wonen, maar dat is geen vereiste. Essentieel is het
voortzetten van de kleinschalige zorg voor deze 5 mensen.

WIE ZIJN WIJ
Ondernemersgroep Driestroom ondersteunt je in de toetreding als
franchisenemer om zo je eigen zorgonderneming te realiseren. We zijn
expert in de ondersteuning en het vitaal houden van dit soort
kleinschalige zorgondernemingen. Samen met Driestroom zorgen we
voor de kwaliteitszorg, voor de toelating bij financiers van zorg en bij
de financiële afwikkeling. We geloven in maatwerk en persoonlijke zorg,
kleinschaligheid, ondernemerschap, lage overhead en maximale regie
bij de zorgverlener. Voor ons is zorg daardoor verankerd in de lokale
samenleving. We zien meerwaarde in het verbinden van mensen,
organisaties en sociale initiatieven. Een voorbeeld hiervan zijn de
Driestroomhuizen waarbij waar kinderen, jongeren of (jong-)volwassenen
in een beschermde omgeving met of in een gezin wonen.
De afgelopen 12 jaar heeft Ondernemersgroep Driestroom zich
bewezen als organisatie waardoor inmiddels 140 zorgondernemingen
zijn gerealiseerd door heel Nederland.

Meer zien van Gezinshuis Loeanne? Klik hier.
Meer zien van Ondernemersgroep Driestroom? Klik hier.

GEINTERESSEERD?
Zijn jullie de zorgprofessionals die wij zoeken? Is het jullie droom om mensen met een verstandelijke
beperking een veilige plek te bieden om te zijn wie ze zijn? Dan horen we dat graag!
Je kunt contact opnemen met Theo van Sluisveld, instroommanager van Ondernemersgroep Driestroom:
(06) 4816 8324, theo@ondernemersgroepdriestroom.nl.

