New Future Care
Zorgprofessionals

Detacheren
Uitzenden
Werving & selectie
Payrolling

NEW FUTURE CARE

De zorg verandert in een razend tempo. Een nieuw maar
zeer ervaren loot aan de boom die inspringt op vragen uit
de markt is New Future Care. Op het gebied van
personeelsvoorziening verbinden wij instellingen en
particulieren met de juiste zorgprofessionals.
Onze zorggebieden:
GGZ
GEHANDICAPTENZORG
JEUGDZORG
OUDERENZORG (VV&VT)
FORENSISCHE ZORG.

DUURZAME (FLEX-)PERSONEELSOPLOSSINGEN
Vanuit ons grote bestand van uitzendkrachten en zzp-ers richten wij
standaard pools van flexwerkers voor uw organisatie in. Voor de gehele
zorginstelling of voor een specifieke afdeling. Hierdoor put uw
organisatie/afdeling continu uit de dezelfde pool van zorgprofessionals.
U krijgt steeds dezelfde flexwerkers terug: bekende gezichten die uw
organisatie/afdeling èn de cliënten kennen!

24/7 BEREIKBAAR
Wij zijn telefonisch 24/7
beschikbaar om uw
roosterproblemen op te
lossen, dus ook in de
weekenden en met
feestdagen!

ZORGMANAGERS

GENERALISTEN

OPLEIDINGEN

Een zorgmanager op de
werkvloer stuurt onze
flexwerkers aan en
wisselt informatie uit met
de afdelingshoofden/
managers. Hierdoor
houden wij de lijnen kort
en kunnen wij onze
dienstverlening beter en
sneller op uw wensen
afstemmen.

Ons personeelsbestand
bestaat uit professionals
uit alle lagen van de zorg.
Of u nu een helpende of
(specialistisch) verpleegkundige zoekt, een
pedagogisch medewerker
of psycholoog… wij
maken de juiste match!

Om de inzetbaarheid te
vergroten, werven en
leiden wij onze
medewerkers op tot
zorggeneralisten. Niks
versnippering: onze
mensen zijn pedagogisch
onderlegd, kunnen een
spuit zetten, wassen,
verzorgen en medicatie
geven.

KERNTEAMS
Gespecialiseerd in
intensieve zorg en/of
begeleiding.U kunt ook
kiezen voor kernteams
van zzp’ers die gespecialiseerd zijn in het leveren
van intensieve zorg
en/of begeleiding van
cliënten die niet te
vangen zijn in de
‘reguliere’ hulpverlening.

DIGITAAL KWALITEITSREGISTER
Bij het matchen van de juiste zorgprofessionals met uw instelling of uw
particuliere zorgvraag hebben onze
zorgmanagers de beschikking over een
intern digitaal kwaliteitsregister.
Hierin zijn de competenties van alle
zorgprofessionals die met NFC
samenwerken opgenomen en in één
oogopslag inzichtelijk.

MANAGEMENTINFORMATIE
Vanuit onze systemen kunnen wij u jaarlijks en zelfs
maandelijks cijfers aanleveren over de uitgezette
diensten. Van de gehele organisatie, een specifieke
afdeling of divisie.

CENTRALE PLANNING EN AANSTURING
Wij maken gebruik van een zelf ontwikkeld digitaal planningssysteem, waardoor de match met de
juiste zorgprofessionals binnen enkele
minuten gemaakt kan worden.

NEW FUTURE CARE
WONEN EN WERKEN... BEGELEIDING OP MAAT!
New Future Care heeft zich ten doel gesteld om zorg samen te
voegen op de fronten waar het nu nog vaak mis gaat: de overgang
van privé naar werk.
In de praktijk zijn vaak meerdere partijen verbonden aan 1 persoon
voor de zorg. De een richt zich op privé, de ander op werk.
Voor de onderlinge afstemming, wanneer noodzakelijk, weten de
diverse instanties elkaar niet altijd te vinden.
Zo niet bij New Future Care!

WOONBEGELEIDING
Wij geven begeleiding aan mensen met een CIZ-indicatie die hulp nodig hebben om zelfstandig te (blijven) wonen
en begeleiding aan mensen die (nog) niet zelfstandig kunnen wonen (GGZ, Gehandicaptenzorg, Jeugdzorg,
Forensische zorg)
Standaard wordt gewerkt vanuit een individueel begeleidingsplan.
Gekeken wordt naar kwaliteiten en talenten van de cliënt en gewerkt wordt aan haalbare doelen.

U en uw hulpvraag staan centraal!
Vaste gekwalificeerde en toegewijde begeleiders
Bevoegd en bekwaam!
Transparantie in hulpverlening met behulp van begeleidingssoftware.
U houdt vat op dossiervorming en behoudt de regie!

BEGELEIDING NAAR WERK: (RE-)INTEGRATIE
Bij New Future Care hebben wij professionals voor de
zorg in de privé omgeving (persoonlijk begeleiders), als
ook arbeidscoaches. In de dagelijkse bediening van de
cliënt zullen deze twee partijen nauw contact hebben
en aan elkaar terugkoppelen wat de bevindingen zijn
zowel privé als op het werk. Deze 2-eenheid is door
professionals van New Future Care met zorgvuldigheid
aan elkaar gekoppeld en gematched.
Immers als de verstandhouding tussen begeleider en
coach optimaal is, zal de cliënt dit direct merken in zijn
begeleiding. Resultaat: snelle interventie (indien nodig).

Om dit proces te kunnen blijven monitoren en de
coach en begeleider up-to-date te houden m.b.t.
de informatie en ontwikkelingen, heeft New Future
Care een eigen cliëntvolgsysteem ontwikkeld dat
een constante stroom informatie ter beschikking
heeft voor zowel de begeleider als de coach.
Een unieke manier van werken waar de cliënt
maximaal zijn voordeel uit haalt.

New Future Care beschikt over:
Bekwame begeleiders conform onze strenge selectiecriteria
Ervaren arbeidscoaches die tevens beschikken over een groot
werkgevers netwerk
Een zelfontwikkeld cliëntvolgsysteem waar zowel de begeleider
als de coach, relevante informatie delen
De begeleider en coach worden gematched op basis van de
wensen van de cliënt en de competenties van beiden, zodat zij
elkaar aanvullen
De cliënt staat altijd voorop!

FORENSISCHE ZORG

OUDERENZORG

Onze ambulante hulpverlening binnen de forensische
zorg is er op gericht de kans dat de cliënt wederom een
delict zal plegen zo ver mogelijk terugbrengen tot een
minimum, door middel van het verhogen van de
zelfbeheersing en de zelfredzaamheid van de cliënt.

Wanneer een ziekte, een handicap en/of
leeftijd een belemmering is voor de dagelijkse
gang van zaken...

Voortgang van zorg
Wanneer de forensische zorg is afgerond, kan er voor
gekozen worden om de cliënt door te laten stromen
naar het reguliere zorgaanbod. De cliënt kan hierbij de
persoonlijke begeleider(s) behouden, wat betekent dat
dit proces vloeiend zal verlopen.
De specialisaties van NFC zijn:

•

SGLVG; (Sterke Gedragsstoornis met Licht
Verstandelijk Gehandicapt)

•

Verslavings- en psychiatrische problematiek in
combinatie met (ernstige) sociale en
maatschappelijke problemen

Thuiszorg
Gekwalificeerde zorgverleners: bevoegd en
bekwaam!
Vast zorgteam: steeds dezelfde zorgverleners!
Individueel zorgplan

NEW FUTURE CARE
PERSONEELSOPLEIDINGEN

ZEKER IN JE WERK STAAN!

WEERBAARHEIDSTRAINING
De deskundigen van New Future Care verzorgen onder andere weerbaarheidstrainingen aan de zorgsector, overheidsinstellingen, het onderwijs en het bedrijfsleven.
Onze agressietrainers hebben niet alleen zeer ruime ervaring op trainersgebied,
zij hebben ervaring uit hun eigen praktijk. De trainers zijn immers zelf werkzaam in de
zorg- en justitiële sector.
Onze agressietrainingen worden ontwikkeld door ons eigen team van professionals en
gebaseerd op maatwerk in overleg met de aanvrager.
De training kent een tweeledig doel:

•
•

het huidige werk in het hier en nu effectiever maken ;
de kans om psychosociale problemen, stress en trauma’s te ontwikkelen
verkleinen.

Zeker in je werk staan!

BEDRIJFSHULPVERLENING
Trainingen op maat!
Basis BHV
Herhaling BHV
EHBO
Reanimatie
Kinderreanimatie
AED
Kleine blusmiddelen
Conform de wettelijke richtljnen!
Erkend certificaat!

VERPLEEGTECHNISCHE VAARDIGHEDEN
Verpleegkundigen en verzorgenden komen tijdens
werkzaamheden regelmatig in aanraking met
verpleegtechnische handelingen. In de dagelijkse
praktijk is het van belang dat zij over voldoende kennis
en vaardigheden beschikken betreffende deze
handelingen.
Generalistisch werken
Ook voor begeleiders met een pedagogische achtergrond is het wenselijk zich bepaalde verpleegtechnische
vaardigheden eigen te maken. Denk bijvoorbeeld aan
‘een spuit zetten’, ‘medicatie verstrekken’ of ‘een stoma
verwisselen’.

BEVOEGD & BEKWAAM (BLIJVEN)!

MEER INFORMATIE
Wilt u meer weten over New Future Care B.V. en onze diensten?
Kijk dan op onze website of maak een afspraak met een van
onze medewerkers.

