Prezzent is er voor jóu
Het is
jouw leven,
dus jij bepaalt

Wonen, werken, meedoen,

lt
zoals jij dat wi

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? Loop je tegen dingen
aan en heb je een steuntje in de rug nodig?
Dan kun je ambulante ondersteuning aan huis
krijgen. We helpen je je eigen keuzes te maken
en zo veel mogelijk je eigen leven te regelen.

Prezzent heeft ook volop mogelijkheden in
werk en dagbesteding én voor je vrije tijd.
Je kunt bij ons leren en werken, deelnemen
aan activiteiten en evenementen, lid worden
van een sportvereniging of creatieve club,
of je steentje bijdragen als vrijwilliger.

Waar wil jij wonen?
Wij willen graag dat jij je thuis voelt en erbij hoort in je eigen buurt. Daarom staan de
woonlocaties van Prezzent in woonwijken. Dichtbij winkels, openbaar vervoer en andere
voorzieningen. Je kunt wandelen of fietsen in de omgeving en overal zijn (sport)verenigingen
waar je welkom bent. Werk of dagbesteding van Prezzent vind je meestal vlakbij.
Plek voor iedereen
Ben je opgegroeid in de regio Rivierenland?
Dan wil je hier vast graag blijven. In de buurt van
je ouders, familie en vrienden. Je kunt zelfstandig
wonen in een appartement met je eigen keuken,
badkamer en buitenplaatsje of balkon. We hebben
ook gezellige groepswoningen, hier doen we meer
samen, maar ieder heeft wel zijn eigen kamer.
Elke woonlocatie heeft een gezamenlijke tuin en
ontmoetingsruimtes. We doen er alles aan om
ervoor te zorgen dat je, zolang jij dat wilt natuurlijk,
bij ons kunt blijven wonen. Ook voor wie wat
ouder is of meer zorg nodig heeft.

Doe een
dagje mee!

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 ondersteuner. Met alledaagse
dingen of praktische problemen kun je ook bij de
andere medewerkers terecht. Jullie kijken altijd
eerst samen hoe je dingen zelf kunt oplossen.
En natuurlijk is er tijd voor een praatje!

Werk, dagbesteding en vrije tijd
Wil jij graag aan de slag en nieuwe mensen ontmoeten? Ben je ergens heel goed in?
Of wil je juist nieuwe dingen leren? Prezzent heeft mooi werk, zinvolle dagbesteding en volop
andere activiteiten.
Ziezzo en De Zorgimkerij
Bij Ziezzo in Zaltbommel is er echt van alles te doen.
We hebben er een houtwerkplaats, een handwerk
atelier, een winkeltje en een grote moestuin. Ziezzo
is een veilige plek om te leren en werken, ook voor
mensen die langere tijd niet gewerkt hebben en
weer opnieuw aan de slag willen. De Zorgimkerij in
Beesd is een bijzondere plek, midden in de natuur.
Hier vind je productieruimte De Els waar we potjes
met honing, jam en chutney ‘mutsen’ en etiketteren
voor Heerlijkheid Mariënwaerdt. De Walnoot in de
oude boerderij is een werkplaats en winkel, waar we
spullen maken en verkopen voor de vele fietsers en
wandelaars die er langskomen. In de mooie,
kleurrijke tuin is altijd volop werk te doen.

We doen het samen
Elke cliënt heeft een eigen ondersteuningsplan, bij Prezzent noemen we dat een samenwerkings
overeenkomst (SWO). Hierin staan jouw wensen en doelen, hoe het met jou gaat en wat jij nodig
hebt. Samen met je ondersteuner houd je alles bij in de Zorg-app. Je krijgt ook een eigen map,
die staat bij jou thuis.

Onze woonlocaties in Zaltbommel, Culemborg, Geldermalsen en Tiel

Je bent altijd
welkom om
een kijkje te
komen nemen
Schapebloem

Kalenberg

De BinnenVergt

Händellaan

Bommelstein

Willem de Zwijger

Waluwe

Guido Gezelleweg

De Ark

Werk aan de winkel
Werken in een winkel is gezellig en leerzaam.
We maken zelf de producten, je ontmoet veel
mensen en het is leuk om de klanten over je werk
te vertellen. Naast de winkeltjes in Zaltbommel
en Beesd, hebben we in Culemborg de winkel
‘Op de Markt’. Je kunt er ook workshops volgen
en we helpen mensen in de buurt met klusjes en
onderhoud van het groen.

Vrijwilligerswerk
Veel cliënten van Prezzent willen graag een steentje
bijdragen: niet alleen hulp vragen, maar ook hulp
bieden. De dorpen in onze omgeving maken daar
graag gebruik van! We gaan met de bus op pad
om organisaties te helpen of om activiteiten te
organiseren.
Dagbesteding aan huis
Voor cliënten die niet naar een werklocatie kunnen
komen, regelen we werk en dagbesteding aan huis.
We maken producten voor in de winkels, werken in
de tuin, doen huishoudelijk werk, maken samen
muziek en nog veel meer. Zodat je ook thuis iets
omhanden hebt en fit blijft.

Eigen vrijetijdscoaches
Onze vrijetijdscoaches organiseren leuke en leerzame
activiteiten voor iedereen die bij Prezzent woont,
werkt of ondersteuning krijgt. Van een songfestival
tot kookwedstrijd!
Zij helpen je ook graag om nieuwe mensen te leren
kennen, op zoek te gaan naar een club of vereniging,
of samen met anderen te sporten of op pad te gaan.

Ondersteuning die precies past
Woon je zelfstandig, maar heb je af en toe wat
hulp nodig? Wordt het tijd om op jezelf te gaan
wonen, maar vind je dat best een grote stap?
Prezzent geeft je graag een steuntje in de rug.
Je krijgt een persoonlijk ondersteuner, jouw eerste
contactpersoon. Jullie spreken samen af wat jij wilt
en wat daarvoor nodig is. Hij of zij komt op afspraak
langs, meestal een paar uur in de week. We nemen
je niet van alles uit handen, maar helpen je liever
om dingen zelf op te lossen. Je ondersteuner helpt
je bijvoorbeeld om je dag goed te plannen of je
huishouden te organiseren. We gaan altijd uit van
wat al lukt.

Past Prezzent ook bij jou?
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!

Prezzent
Nieuwe Tijningen 1 | 5301 DA Zaltbommel
Postbus 72 | 5300 AB Zaltbommel
Telefoon 0418 - 680200 | E-mail info@prezzent.nl
www.prezzent.nl

Jouw mening is belangrijk
Wij zijn er voor jou, dus natuurlijk praat jij
over alles mee. Elke woon- en werklocatie
heeft een eigen locatieraad. Er is ook een
eigen raad voor de mensen die ondersteu
ning aan huis krijgen. In de vergaderingen
praten we 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 beter kan. We vinden het
fijn als je meedenkt in werkgroepen of
bijvoorbeeld in de redactie van onze eigen
krant. En komen er nieuwe medewerkers
solliciteren, dan beslis jij mee.

