Laat mensen Floreren

BuroFlo, wie wij zijn
en wat wij doen

BuroFlo houdt zich bezig met
de organisatie, uitvoering en
vormgeving van alle vormen
van zorg, begeleiding en
ondersteuning die onder de
verantwoordelijkheid van
de gemeentes vallen.
We zijn werkzaam op het
gebied van zorg, welzijn,
werk en jeugd- en gezinszorg.

Informeren en adviseren

We zorgen er met de Westfriese gemeentes en collega-organisaties voor dat er
goede voorlichting, advisering en passende ondersteuning voorhanden is voor
iedereen die dat nodig heeft.
Of het nu gaat om kortdurende zorg,
begeleiding naar werk of zinvolle
dagbesteding of begeleiding van
gezinnen en jongeren onder de Jeugdwet:
BuroFlo is hierin uw partner.
>>>

www.BUROFLO.nl

Laat mensen Floreren
Ondersteuning

Mensen willen graag de regie over hun eigen
leven houden. Deze te verkrijgen of behouden, is
ook ons doel. We starten met te inventariseren
wat u nodig heeft. Vervolgens kijken we hoe we
dat met u vorm kunnen geven.
Vaak kunt u, met wat hulp en advies, zelf één en
ander regelen, eventueel met naasten of buurt.
Of kunt u aansluiten bij bestaande hulp in de
wijk. Wij helpen u met dit te regelen en te vinden. In andere gevallen is ondersteuning door
professionals nodig. Soms voor korte, soms voor
langere tijd. Deze professionele ondersteuning
kunnen wij zelf bieden of in samenwerking met
andere organisaties.

Diensten

We bieden verschillende vormen van onder
steuning. Het kan gaan om het vormgeven
van zorg, maar ook in het bevorderen van uw
welbevinden. Die twee ondersteunen elkaar.
Wanneer u zich prettig voelt, voelt u zich beter.

Op beide is onze ondersteuning gericht. We
bieden individuele begeleiding aan huis of op
de werk/schoolplek, bieden leer/werktrajecten
naar passend werk, dagbesteding of scholing,
opvang en respijtzorg voor jong en oud, gezins
huizen en meeleefgezinnen, jeugdhulp en
gezinscoaching. En ondersteuning voor mantelzorgers. Wij kunnen ook hulp van vrijwilligers
of maatjes voor u organiseren. Goed gezelschap
is ook veel waard. Hiervoor hebben we speciale
contactgroepen waarin u kunt kennismaken
met anderen of nieuwe dingen kunt leren.

LeekerweideGroep

BuroFlo is onderdeel van LeekerweideGroep.
LeekerweideGroep biedt een grote variëteit aan zorg,
ondersteuning en behandeling of begeleiding. Uit dit
aanbod kunt u uw eigen arrangement samen stellen.
Binnen de LeekerweideGroep is volop expertise,
ervaring, deskundigheid en menskracht aanwezig om
zowel individuele ondersteuning op maat als projecten
op grotere schaal op te zetten.

Meer weten?

Kijk op onze website www.buroflo.nl
of bel 0229 - 57 64 82 voor meer informatie.
Een label van:

Annemiek Epping
broek
manager BuroFlo

Wij helpen u
graag verder
bij het zoeken
naar de juiste
ondersteuning
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