
Ambulante dienst: 
thuis in ondersteuning

Laat mensen Floreren

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.

Ambulante ondersteuning



Beeldzorg
Beeldzorg kan als onderdeel van een 
arrangement worden aangeboden. Dit is 
een manier om 24/7 de mogelijkheid te 
hebben om contact te maken met een 
zorgmedewerker. Door middel van een 
beeldscherm (iPad) kunnen cliënten 24 
uur per dag, zeven dagen per week, vragen 
stellen of iets vertellen aan een begeleider 
in de zorgcentrale. 

Participatie
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. 
Samen met jobcoaches kunnen wij u hel-
pen. De uitkomst kan zijn dat u weer naar 
school gaat, een werkervaringstraject gaat 
volgen of een combinatie ervan. In samen-
werking met het bedrijfsleven verzorgen 
we ervaringsstages en leer-/werktrajecten. 
Hierdoor went u weer aan het ritme en de 
eisen van regelmatig werk. 

Contactgroepen
Onze ambulante dienstverlening richt 
zich ook op het hebben van een goed 
sociaal netwerk. Dit doen we door 
middel van contactgroepen. Voor meer 
informatie kijkt u op onze website 
www.buroflo.nl.

Arrangementen

De ambulante dienst BuroFlo 
werkt samen met veel andere 
dienstverleners. We hebben  
een groot netwerk aan collega- 
ondersteuners maar weten  
ook alles over voorzieningen  
bij u in de wijk of buurt. 
Wat we doen om u te onder-
steunen is afhankelijk van  
uw vraag. 

(Opvoed-) ondersteuning thuis
We bieden ondersteuning aan huis bij de 
verzorging en begeleiding van uzelf of uw 
thuiswonende kinderen met een beper-
king of begeleidingsvraag. 

Individuele begeleiding
We bieden ondersteuning aan mensen die 
zelfstandig wonen maar wel bij sommige 
zaken wel wat hulp kunnen gebruiken. 
Door de begeleiding van onze medewer-
kers kunnen mensen langer zelfstandig 
wonen of leren zij goed voor zichzelf en 
anderen zorgen. 

Wat doen we:

Thuis in ondersteuning

Meer weten? 
Bent u nieuwsgierig geworden naar  
onze ondersteunings mogelijkheden? 

Neem contact op met zorgbemiddeling 
van WilgaerdenLeekerweideGroep: 
088 - 04 51 060 of mail naar 
zorgbemiddeling@wlgroep.nl 
voor het maken van een afspraak. 

Op onze website www.buroflo.nl 
vindt u meer informatie over ons.



Postbus 1
1687 ZG  Wognum

Verlengde Kerkweg 1
1687 CC  Wognum

Meer weten?

Neem contact op met 
zorgbemiddeling van 
WilgaerdenLeekerweideGroep: 
088 - 04 51 060 of mail naar 
zorgbemiddeling@wlgroep.nl 
voor het maken van een afspraak.

T: 088 - 04 51 060
E: info@buroflo.nl

www.buroflo.nl

22
32

76
4 

| 0
2-

20
23

Laat mensen Floreren


