Laat mensen Floreren

Ambulante dienst:
thuis in ondersteuning

Ambulante ondersteuning
Zelfstandigheid is een groot goed. Maar soms kan
dat niet zonder een beetje hulp of ondersteuning.
BuroFlo levert deze ondersteuning of coaching.
We kunnen u ondersteunen op veel verschillende
aspecten van uw leven. Voor korte of langere tijd.
Zo lang als nodig is.
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Wat doen we:
Individuele coaching

We bieden ondersteuning aan mensen
die zelfstandig wonen maar bij sommige
zaken wel wat hulp kunnen gebruiken.
Door de coaching van onze medewerkers
kunnen mensen langer zelfstandig wonen
of leren zij goed voor zichzelf en anderen
zorgen. Heeft u ondersteuning of advies
nodig voor korte of langere tijd bij een
bepaald gebied van uw leven? Aarzel niet
om deze te vragen. Daar zijn we voor.

Social return

Ondersteuning thuis

We bieden ondersteuning aan huis bij de
verzorging en begeleiding van thuiswonende kinderen met een beperking of
begeleidingsvraag. Door de zorg voor een
bepaalde tijd over te nemen kunt u als
verzorger tijd besteden aan andere taken
of tijd voor uzelf nemen.

Gezinscoach

Opvoeden is geen gemakkelijke taak. Zeker niet wanneer een van de gezinsleden
extra zorg of aandacht nodig heeft. We
bieden ondersteuning aan gezinnen met
leden met een beperking of begeleidingsvraag. De ondersteuning richt zich op het
coachen van u als ouder, het begeleiden
van de andere gezinsleden en het geven
van advies bij vragen over de opvoeding.
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Wanneer u langere tijd niet heeft gewerkt
door ziekte of andere oorzaken, is het
moeilijk om terug te keren in een baan.
De afstand tot de arbeidsmarkt is vaak te
groot om in een stap te overbruggen. Wij
kunnen u dan helpen deze sprong in wat
meer en kleinere onderdelen te nemen.

Arrangementen

De ambulante dienst is onderdeel van
BuroFlo. We werken samen met veel
andere dienstverleners. Wat ook uw
vraag is, wij kunnen u verder helpen. Of
u doorverwijzen naar onze collega’s. We
hebben een groot netwerk aan collegaondersteuners maar weten ook alles over
voorzieningen bij u in de wijk of buurt.

Samen gaan we met u op zoek naar wat
bij u past. Om vervolgens een plan van
aanpak op maat te maken. De uitkomst
kan zijn dat u weer naar school gaat, een
werkervaringstraject gaat volgen of een
combinatie ervan. In samenwerking met
het bedrijfsleven verzorgen we ervaringsstages en leer-/werktrajecten. Hierdoor
went u weer aan het ritme en de eisen van
regelmatig werk. Ook doet u waardevolle
ervaring op waarmee je je voordeel kunt
doen in het vinden van een vaste betrekking.

Contactgroepen

Het hebben van een goed sociaal netwerk
is ontzettend belangrijk. U kunt uw zorgen
maar ook uw plezier en plannen delen met
anderen. Wanneer het nodig is kunt u op
hen terugvallen, of kunt u juist een ander
van dienst zijn. Een netwerk is er niet
vanzelf. Soms is wat hulp nodig bij het
opbouwen daarvan. Wij kunnen u daarbij
helpen. Samen sta je sterker.

Meer weten?
Wilt u meer weten over onze
dienstverlening of gewoon eens
komen praten over wat mogelijk is?
Dat kan natuurlijk altijd.
Neem contact op met onze
consulenten via info@buroflo.nl,
of bel naar 0229 576868.
Op onze website www.buroflo.nl
vindt u meer informatie over ons.
Graag tot ziens!
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