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Bij Prezzent
is er van
alles te doen

Wij zíjn er voor jou
Bij Prezzent kun je wonen, werken en
meedoen zoals jij dat wilt. Wij hebben
woonlocaties met zelfstandige
appartementen, maar ook gezellige
groepswoningen waar je je eigen kamer
hebt. Je krijgt precies de ondersteuning
die bij jou past.
Woon je niet bij ons, maar kun je af en
toe wel wat hulp gebruiken? Dan kun je
ambulante begeleiding aan huis krijgen.
Een persoonlijk begeleider helpt je om zo
veel mogelijk je eigen leven te regelen.
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Voor wie dat wil is er volop werk en
dagbesteding in de omgeving. Zo hebben
we mooi en afwisselend werk op De
Zorgimkerij in Beesd en Kinderboerderij
De Heuvel in Culemborg. En bij Ziezzo in
Zaltbommel is er echt van alles te beleven.
We ondersteunen je graag om zoveel
mogelijk overal aan mee te doen. Bijvoorbeeld als lid van een sportvereniging of
creatieve club, door deel te nemen aan
activiteiten en evenementen, of je steentje
bij te dragen als vrijwilliger.

We doen het samen
Elke cliënt heeft een eigen ondersteuningsplan, bij Prezzent noemen we
dat een samenwerkingsovereenkomst
(SWO). Hierin staan jouw wensen en
doelen, hoe het met jou gaat en hoe
we je het beste kunnen ondersteunen.
Je eigen SWO-map staat bij jou thuis.
Jij en je persoonlijk begeleider kunnen
ook samen onze speciale Zorg-app
gebruiken. Dat is nog makkelijker.
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Begeleiding die precies past
Woon je zelfstandig, maar kun je af en
toe wel wat ondersteuning gebruiken?
Dan kun je bij ons ambulante begeleiding aanvragen. Je krijgt een persoonlijk
begeleider, jouw eerste contactpersoon.
Jullie spreken samen af hoe hij of zij jou
het beste kan ondersteunen.
Je begeleider komt op afspraak langs,
meestal een paar uur in de week. Hij of zij
helpt je bijvoorbeeld om de dag goed te
plannen of je huishouden te organiseren.
We nemen je niet van alles uit handen,
maar helpen je liever om dingen zelf op
te lossen. We gaan altijd
uit van wat al lukt.
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Jouw mening
telt mee!

Het is dus de bedoeling dat je zoveel
mogelijk dingen zelf doet. Wil je graag iets
leren, koken bijvoorbeeld, dan kan de
begeleider je helpen. Alleen of samen met
anderen in een groep.

Het is
jouw leven,
dus jij bepaalt

Wij zijn er voor jou, dus natuurlijk praat en
beslis jij mee. Elke woon- en werklocatie
heeft een eigen locatieraad. In de
vergaderingen hebben we het over van
alles: over zaken in en om het huis of de
werkplek, hoe we met elkaar omgaan en
of dingen gezonder of veiliger kunnen.
We bespreken wat er goed gaat bij
Prezzent en wat er beter kan. We vinden
het fijn als je meedenkt in werkgroepen
of bijvoorbeeld in de redactie van Het
Lopend Vuurtje, de krant die cliënten
van Prezzent met veel plezier zelf maken.
En komen er nieuwe medewerkers
solliciteren, dan praat en beslis jij mee als
lid van de sollicitatiecommissie. Want
jouw mening is belangrijk en telt mee!
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Waar wil jij wonen?
Wil je graag in een gezellige buurt wonen?
De meeste woonlocaties van Prezzent
staan in woonwijken. Dus alles wat je
nodig hebt, is in de buurt. Je kunt
wandelen of fietsen in de omgeving en
overal zijn (sport)verenigingen waar je
welkom bent. Vaak is er werk of dag
besteding van Prezzent vlakbij.

Plek voor iedereen
Iedereen die dat graag wil, moet in de
Betuwe of Bommelerwaard kunnen blijven
wonen, dichtbij familie en vrienden.
Je kunt zelfstandig wonen in een appartement of in een groepswoning waar je
je eigen kamer hebt. Alle appartementen
hebben een eigen keuken, badkamer en
een buitenplaatsje of balkon. Elke woonlocatie heeft ook een gezamenlijke tuin of
balkon en gezellige ontmoetingsruimtes.
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Nieuwe plannen

Precies wat nodig is
Als je bij ons woont, doe je zoveel mogelijk zelf. Veel bewoners redden het prima
met een paar uur ondersteuning per dag
of per week. Heb je meer hulp nodig, dan
regelen we dat. Je spreekt dat af met je
persoonlijk begeleider. De medewerkers
die (dagelijks) langskomen, helpen je
met alledaagse dingen of bij praktische
problemen. Jullie
kijken altijd eerst
samen hoe je dingen
zelf kunt oplossen.
En natuurlijk is er
altijd tijd voor een
praatje!

Schapebloem

Kalenberg

Bommelstein

We bouwen nog steeds nieuwe, moderne woonlocaties,
onder meer in Zaltbommel en Tiel. De bedoeling is dat
iedere cliënt uiteindelijk een eigen appartement heeft. Wel
samen in een wooncomplex, maar met alle vrijheid. We doen
er alles aan om ervoor te zorgen dat je, zolang jij dat wilt
natuurlijk, bij ons kunt blijven wonen. Ook als je ouder wordt
of meer zorg nodig hebt.

Je bent altijd
welkom om
een kijkje te
komen nemen
De BinnenVergt

Willem de Zwijger

Guido Gezelleweg

Händellaan

Waluwe
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Werk, dagbesteding en vrijetijd
Wil jij graag aan de slag en nieuwe
mensen ontmoeten? Ben je ergens heel
goed in? Of wil je juist nieuwe dingen
leren? Bij Prezzent is er volop werk te
doen en ook op de dagbesteding kun
je je prima vermaken. We kijken samen
wat bij jou past.

De Zorgimkerij
Onze eigen Zorgimkerij op landgoed
Mariënwaerdt in Beesd is heel bijzonder.
Je werkt er binnen en buiten, altijd
dichtbij de natuur. Je zorgt voor de bijen,
leert honing slingeren en verpakken en
zelf bijenkasten maken. Er is altijd wel
werk te doen in de productiehal en samen
zorgen we voor het onderhoud van de
imkerij en de tuinen. Je kunt ook in de
winkel werken of onze gasten rondleiden.
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Kinderboerderij De Heuvel

Ziezzo in Pand 9

Kinderboerderij De Heuvel in Culemborg is
een heerlijke plek voor dieren en mensen!
Hou je van dieren, dan kun je helpen bij de
verzorging van de geiten, schapen, varkens,
konijnen, kippen en nog veel meer. In de
knusse binnenruimte kun je schilderen,
handwerken, koken en bakken. Ook zijn er
altijd wel klusjes te doen. We kijken per dag
waar je zin in hebt.

In Pand 9 in Zaltbommel is het een
gezellige drukte. In dit grote gebouw, dat
vroeger een school was, zitten grote en
kleine bedrijfjes, verenigingen, kunstenaars én Ziezzo. In deze fijne, lichte ruimte
kun je creatieve en technische dingen
doen, muziek maken en zingen, koken en
bakken, en op zijn tijd een potje sjoelen of
bingo spelen. In en rondom Pand 9 is er
ook vrijwilligerswerk te doen, bijvoorbeeld
helpen om het gebouw en terrein netjes
te houden, activiteiten organiseren of
koffie schenken voor bezoekers.
Natuurlijk ondersteunen we je daarbij.
Wil je graag meer weten over werk en
dagbesteding bij Prezzent? Kijk dan op
www.prezzent.nl of vraag de speciale
folder aan.

Doe een dagje mee!

Je bent van harte welkom.

Ben je benieuwd wat jij zou

kunnen doen? Bel ons gerust!

Gezellig samen dingen doen
Veel cliënten van Prezzent vinden
het leuk om elkaar te ontmoeten en
samen activiteiten te ondernemen.
Zoals sporten, uitgaan of winkelen.
De medewerkers van Prezzent helpen
je graag om dat te regelen. Cliënten
komen wekelijks samen in wijkgebouw
De Salaamander in Culemborg. In
Zaltbommel ben je welkom bij Ziezzo,
de Spel In of de Inloop voor ambulante
cliënten. We drinken koffie, doen een
spelletje of koken en eten samen.
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Prezzent in Rivierenland
De meeste medewerkers en cliënten
van Prezzent wonen en werken in
Rivierenland. Ze voelen zich er thuis.
Daarom dragen wij graag bij aan een
fijne leefomgeving voor iedereen.
We doen dat samen met de gemeenten
en bedenken ook zelf nieuwe plannen.
Zodat iedereen kan meedoen aan het
dagelijks leven in de buurt.
Samen met de gemeenten, MEE en
CIZ zoeken we naar een passende plek
voor inwoners die ondersteuning nodig
hebben. We vinden dat iedereen die dat
wil in Rivierenland moet kunnen (blijven)
wonen, dichtbij familie en vrienden. We
doen altijd ons best om dat te regelen.
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Van harte
welkom!

We werken veel en graag samen met
Syndion, STMR, Mariënwaerdt, Cello,
’s Heeren Loo en andere (zorg)organisaties. We leren van elkaar, vullen elkaar
aan en delen ondersteunende diensten.

Kijk eens op de website en lees de
verhalen van onze cliënten. Wil je
een kijkje komen nemen, bel dan naar
het cliëntbureau, telefoonnummer
0418-680200. We laten je graag alle leuke
plekken zien. En wie weet past Prezzent
ook bij jou!

Wil jij bij ons werken
of vrijwilliger worden?
Kijk dan op www.prezzent.nl
of bel 0418 -680200
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Nieuwe Tijningen 1
5301 DA Zaltbommel
Postbus 72
5300 AB Zaltbommel
Telefoon 0418 - 680200
Fax 0418 - 680202
E-mail info@prezzent.nl
www.prezzent.nl

