We hebben daar (slimme) oplossingen voor.
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contact en een zorgcentrale die op afstand de
situatie inschat, het sociale netwerk inschakelt
of een medewerker stuurt. Ook hierin staan jouw
wensen en behoeften centraal. De achtervang is

Lunet zorg

er altijd op het moment dat je deze nodig hebt.

Postbus 270

Zeven dagen per week, 24 uur per dag.

5600 AG Eindhoven

Ambulante zorg: begeleiding bij zelfstandig wonen.
Dagbesteding: meedoen in de samenleving.

T : 088 551 60 00 (zorgvragen)

Meer informatie

T : 088 551 50 00 (algemene vragen)

Meer weten? Contact met ons opnemen kan

E : info@lunetzorg.nl

altijd; we staan klaar om wensen en vragen

I : www.lunetzorg.nl

te bespreken en zo nodig meteen in actie te
komen met hulp.
Kijk op www.lunetzorg voor ons actueel
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zorg- en ondersteuningsaanbod.

Lunet zorg ondersteunt
mensen bij het versterken
van hun eigen kracht
We doen al meer dan 110 jaar waar we sterk in zijn: het ondersteunen
van mensen met een (verstandelijke) beperking. Jong of oud, je wensen,

Ambulante zorg

Leren, werken en dagbesteding

Ook thuis kun je rekenen op onze begeleiding. Met

Leren en werken, de dag zinvol besteden en andere

ambulante ondersteuning werk je aan (grotere) zelf-

mensen ontmoeten; ook dat is onze zorg. Voor dag

Arbeidsmatige dagbesteding
en werken

redzaamheid, een sterk sociaal netwerk en zelfstandig

besteding gaan we altijd uit van je persoonlijke kracht,

Een beroep (leren), een baan, lekker

wonen en werken. Onze ambulante begeleiders helpen

mogelijkheden en wensen. Waar ben je goed in, wat wil je

aan het werk in een beschermde,

je bijvoorbeeld bij het leren van vaardigheden en het

graag doen? Dat is namelijk het uitgangspunt om trots te

veilige omgeving? Ook daarvoor kun

Begeleiding bij zelfstandig wonen

Meedoen in de samenleving

structureren van je (werk)week, financiën en het huis-

kunnen zijn op wat jij doet en bereikt. We hebben verschil-

je bij ons terecht. Je besteedt je dag

houden. Die hulp is praktisch, laagdrempelig, thuis, of

lende soorten dagbesteding met professionele onder

met arbeid in je eigen tempo, bent samen

in elk geval dicht bij huis. Doel is jou sterker te maken,

steuning in een beschermde omgeving. We hebben drie

met anderen bezig en doet echt mee.

zodat je op je best kunt meedoen in de samenleving.

type dagbesteding: beleven, creatief bezig zijn en werk.

Of je leert onder begeleiding een vak.

Beleven

naar een baan en ondersteuning tijdens

behoeften en keuzes staan centraal in ons werk.
Samen zorgen 2500 medewerkers en 1100 vrijwilligers ervoor dat 2800 mensen

Onze ambulante begeleiders zijn getraind en gekwalifi

met een (verstandelijke) beperking veilig en prettig wonen, leven en actief

ceerd om jou te ondersteunen op het niveau dat bij je

zijn. Wij bieden een breed en gevarieerd pakket zorg en ondersteuning, thuis

Ook geven we je hulp bij het zoeken

past. Ze hebben alle kennis en kunde in huis om jou te

Belevingsgerichte dagbesteding zorgt voor sfeer,

het dagelijks werk. Bij vragen en

helpen en toch zelf te laten leren. Waar nodig schakelen

regelmaat en ontspanning. Je kunt snoezelen,

ontwikkelingsdoelen trekken we samen

en op ruim honderd locaties in Zuidoost-Brabant. We zijn altijd dichtbij, ook

zij direct specialistische hulp in van bijvoorbeeld onze

wandelen, zwemmen, spelletjes doen of

op met de werkgevers. We bieden tal van

als we zorg op afstand leveren via slimme technologie.

psycholoog, seksuoloog of opvoedkundige assistentie.

boerderijdieren verzorgen.

werkmogelijkheden die aansluiten op

Wijksteunpunten: ondersteuning,
zelfredzaamheid, ontmoeten

Creatief bezig zijn

in een supermarkt, bij een bakkerij of licht

We hebben ook allerlei mogelijkheden om leuke,

productiewerk in een recyclingbedrijf.

In verschillende wijken hebben we een voorziening voor

mooie, lekkere en nuttige producten te maken zoals

Werkgevers kunnen extra hulp en handjes

iedereen uit de buurt, met of zonder (verstandelijke)

schilderijen of taarten. Dat doe je zelfstandig en altijd

gebruiken voor bijvoorbeeld mailings,

beperking. Buurtbewoners én cliënten kunnen er terecht

onder begeleiding van een professional. Je kunt daarin

montage, ompakwerk, sorteren van

voor sociale contacten, een kop koffie, gezelligheid,

je creativiteit kwijt en je kunstzinnig en ambachtelijk

facturen, groenonderhoud of allerhande

samen koken en eten of andere gezamenlijke activiteiten.

ontwikkelen, naar jouw eigen talent.

klussen.

wat jij wilt en kunt: bijvoorbeeld werken

Elk wijksteunpunt heeft professionele begeleiding in
huis en samen werken jullie aan je zelfredzaamheid.
De begeleiders houden een oogje in het zeil en blijven
met je in contact. Waar nodig geven ze je gerichte
hulp, via een gesprek of praktische ondersteuning.
Bijvoorbeeld bij het structureren van je dag en week
of het (leren) betrekken van je sociaal netwerk.
Onze medewerkers helpen jou jezelf zo goed
mogelijk te ontwikkelen, rekening houdend met

“

Iets koken of iets lekkers
maken is leuk.
Maar nog leuker vind ik
rondgaan met een schaal
met daarop
onze kookkunsten.

je eigen mogelijkheden.

“

Eigen kracht

Samen werken aan een fijn leven

Meedoen in de samenleving is belangrijk

We stemmen onze zorg en ondersteuning af

voor iedereen. We ondersteunen mensen
in het (her)vinden en versterken van
hun eigen kracht; door uit te gaan van
iemands mogelijkheden.

met het sociale netwerk en de hechte kring
rondom cliënten: ouders, vrienden, familie,
buren en vrijwilligers.

Lunet zorg ondersteunt mij bij het
zoeken naar structuur en regelmaat.
Ik kan mezelf goed verzorgen, maar
krijg wel steun bij het maken
van moeilijke keuzes.
Dagelijks heb ik thuis of in het
wijksteunpunt contact met
		
een begeleidster.

”

”

Frans Merckx

Marijke Evers

