
Wij bieden zorg die is
afgestemd op uw wensen en
behoeften. U bent uniek, dus
de zorg moet dat ook zijn.

ZORG OP MAAT
Ons team is deskundig en
heeft de benodigde diploma's,
kennis, ervaring en passie om
zorg op maat te bieden.

DESKUNDIG

Wij werken met kleine
zorgteams. Hierdoor ziet 
u enkel vertrouwde, vaste
gezichten om beter een
persoonlijke band te vormen.

VERTROUWD
Cultura Zorg heeft geen
wachtlijst, wij kunnen de 
zorg direct inzetten. Wij 
staan klaar voor u!

GEEN WACHTLIJST

UW TOEKOMST, ONZE ZORG
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Cultura Zorg is een cultuurbewuste thuiszorgorganisatie die zich inzet
voor jongeren en volwassenen die tijdelijk en/of langdurig ondersteuning

nodig hebben met diverse hulpvragen.

Wij bieden begeleiding en ondersteuning in de vorm van Wmo en Jeugdhulp

www.culturazorg.nl



www.culturazorg.nl

In het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
ondersteunen wij burgers, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig thuis
kunnen blijven wonen en zelfstandig deel kunnen nemen aan de
maatschappij. Onze professionals ondersteunen, activeren en motiveren
de cliënt op diverse leefgebieden. De zorgprofessionals kunnen advies
geven en staan ook open voor alle vragen met betrekking tot alle
leefgebieden.

Individuele begeleiding

Cultura Zorg biedt ondersteuning om in contact te komen met anderen
door in groepsverband zinvolle activiteiten uit te voeren. Het doel van
groepsbegeleiding is onder andere om het gevoel van eenzaamheid te
verkleinen, het voorkomen dat de mantelzorgers overbelast raken en
een zinvolle daginvulling te creëren.

Groepsbegeleiding

Jeugdigen en jongeren ervaren in diverse fases van hen leven
verschillende knelpunten. Onze professionals zijn ervaren met
multiproblematieke hulpvragen. Niet de beperking, maar de eigen kracht
is leidend. Onze professionals werken vanuit een perspectiefplan waar
samen met jongeren en/of ouders of gezaghebbende een
toekomstgericht plan wordt opgesteld.

Jeugdhulp

Naast de verschillende (complexe) hulpvragen van de
jeugdigen/jongeren bieden we ook gezinsbegeleiding aan. Hierbij kan
gedacht worden aan verschillende hulpvragen m.b.t. diverse
problematiek, bijvoorbeeld de opvoeding, gedrag van het kind en/of
ouders en veiligheid. De zorgprofessionals van Cultura Zorg kijken zonder
oordeel naar de situatie van een gezin en stellen in samenspraak een
hulpvraag op om tot een mogelijke oplossing te komen.

Gezinsbegeleiding

Wij coachen, activeren, motiveren en bieden een traject op maat aan,
afhankelijk van de zorgvraag. Het zijn vaak meerdere factoren die voor
belemmeringen op verschillende leefgebieden een rol spelen bij een
uitval. Het traject wordt ingezet voor mensen waarbij er één of meerdere
tussenstappen gezet moeten worden voordat er sprake kan zijn van
uitstroom naar vrijwilligers- of regulier werk.

Re- integratietraject

Wij bieden voor mensen die door lichamelijke en/of psychische klachten
(tijdelijk) geen huishouden of bepaalde huishoudelijke
verantwoordelijkheden zelfstandig kunnen uitvoeren huishoudelijke hulp
aan. Wij ondersteunen bij het schoon en leefbaar houden van de
leefomgeving.

Huishoudelijke hulp


