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Bewoners een vertrouwd thuis geven. dat is wat een
Fidesta huis kenmerkt. Past dat bij jullie eigen ideeën
over hoe je het wonen en de zorg vormgeeft? Dan is het
zorgondernemerschap iets voor jullie (als duo).
Jullie runnen binnen de kaders van de franchiseformule
je eigen Fidesta huis waarbij je alle ruimte hebt om er je
eigen geur, kleur en smaak aan te geven.
Het grote voordeel van het aansluiten bij de franchiseformule is dat jullie worden ontzorgd en ondersteund
in het zelfstandig ondernemerschap, zodat je je zoveel
mogelijk kunt richten op het verlenen van zorg. Ook lift
je mee met de naamsbekendheid van Fidesta.
Het Fidesta team ontzorgt en ondersteunt op het
gebied van:
•			Regel- en wetgeving rondom zorg;
•			Het opstellen van zorgcontracten, zorgbeschrij			vingen en zorgplannen;
•			Advies en begeleiding zorgindicatie en -financiering
			cliënten;
•		 Bewaken kwaliteit van zorg/veiligheid/welzijn.
Ook de Inspectie toetst hier regelmatig op;
•			Gebruik van applicaties en (landelijke) protocollen, 		
			zoals PUUR. en Vilans;
•			Opleidingen (e-learning en praktijktoetsen);
•			Managementondersteuning en -advies
(personeel en organisatie, financiën, marketing en
communicatie e.d.).

In het voortraject biedt Fidesta - afhankelijk van de
behoefte - ondersteuning en begeleiding bij het opstellen van rekenplannen en ondernemingsplannen, bij
de financieringsaanvraag, bij het meezoeken naar een
geschikte locatie en bij de contacten met de gemeente.

Fidesta Zorg Franchise

Fidesta werkt samen met Hiemwurk B.V. Hiemwurk
ontwikkelt locaties voor Fidesta. Ook komt het voor dat
Hiemwurk al locaties voor Fidesta voorhanden heeft.
Hiemwurk kan optioneel worden ingehuurd bij het
zoeken naar beleggers, het ontwikkelen van een locatie
en bij het ondersteunen van het bouwproces.

Kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor mensen
met behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn

Interesse?
Neem gerust contact met ons op!

Wonen met zorg I Tijdelijk verblijf met zorg I Dagbesteding

Fidesta Zorg Franchise
Kathy Terenstra, algemeen directeur
06 - 86 65 09 90 / kterenstra@fidestazorg.nl
Hiemwurk
Rikus Sinnema, directeur / directeur locatieontwikkeling Fidesta
06 - 51 11 01 08 / info@hfsinnema.nl
Algemeen
(088) 666 62 22

Fidesta

info@fidestazorg.nl
www.fidestazorg.nl
volg ons ook op Facebook en LinkedIn

Zorg Franchise

Fidesta ontzorgt en ondersteunt de zorgondernemers,
zodat zij zich zoveel mogelijk kunnen richten op het verlenen van zorg
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Fidesta staat garant voor de kwaliteit en continuïteit
van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt het
maatschappelijk verantwoord ondernemen

Ouderen wonen graag zo lang mogelijk zelfstandig. Soms gaat het thuis niet meer en voelen ze zich
er niet meer prettig en veilig. Ze hebben behoefte aan zorg, veiligheid, aandacht en welzijn omdat
ze lichamelijk minder worden en/of geestelijk achteruit gaan (bijvoorbeeld vanwege dementie).
Ook kan het zijn dat ze zich alleen voelen en ze het niet meer goed lukt om de dag door te komen.
Of voor de partner of andere mantelzorgers wordt de zorg te zwaar. Al met al gaat het thuis niet
meer, of ze willen dit voor zijn en tijdig verhuizen. Wonen in een Fidesta huis is dan een uitkomst.
Het is een woonvorm tussen thuis en het verpleeghuis in.
Er zijn in Friesland acht prachtige Fidesta huizen die worden gerund door zelfstandige zorgondernemers,
de franchisenemers. In 2023 komt er in ieder geval één huis bij. Daarna volgen meerdere nieuwe huizen.
Een vertrouwd thuis
Een vertrouwd thuis, dat is wonen in een Fidesta huis.
Bewoners wonen er zelfstandig in hun eigen appartement (scheiden wonen en zorg), met vrijheid en eigen
regie. En dat in een kleinschalige, beschutte en vertrouwde woonomgeving, dicht bij de mensen die belangrijk
voor ze zijn. Ze zijn niet alleen, er is altijd iemand nabij (24
uurs toezicht), een vertrouwd gevoel. Bewoners krijgen
de lichte tot matige zorg die ze nodig hebben.
Ook echtparen zijn welkom, ook als maar één van hen
zorg nodig heeft.

Echt persoonlijk
Een Fidesta huis ademt persoonlijk contact. Dat zie en
voel je in alles wat er gebeurt: er is tijd en aandacht voor
elkaar, even een arm om de schouder, samen boodschappen of activiteiten doen, vers koken en lekker naar buiten
en de wind door de haren voelen.
Gedreven zorgondernemers zijn het gezicht van een
Fidesta huis. Ze werken zelf mee en kennen de cliënten
daardoor goed. Ze doen er - samen met het zorgteam,
stagiaires en vrijwilligers - alles aan om het hen naar de
zin te maken. De warmte, de persoonlijke aandacht, de
huiselijke en gemoedelijke sfeer en de gezelligheid zorgen ervoor dat de bewoners zich thuisvoelen. De lijnen
zijn kort, waardoor snel beslissingen kunnen worden
genomen.
Door de pesoonlijke aandacht en de dagelijkse structuur
blijven bewoners lichamelijk en mentaal zo fit mogelijk.
Daar waar nodig worden ze geactiveerd, waardoor ze
minder vaak in bed liggen en de kans op doorliggen
vermindert. Ook is er veel aandacht voor vers eten, wat

ondervoeding kan voorkomen. Fidesta gelooft dat als
mensen in een Fidesta huis wonen, daarmee een opname
in een verpleeghuis kan worden voorkomen.

Wat is Fidesta Zorg Franchise?
Fidesta Zorg Franchise is een innovatieve franchiseformule met kleinschalige woonzorgvoorzieningen, gerund
door zelfstandige zorgondernemers. Ze worden ontzorgd
en ondersteund door het Fidesta Team.
Fidesta staat als franchisegever garant voor de kwaliteit
en continuïteit van zorg, veiligheid en welzijn en bewaakt
het maatschappelijk verantwoord ondernemen.
De zorg, ondersteuning en begeleiding kunnen (deels)
worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), ziektekostenverzekering (Zvw), Wet langdurige zorg (Wlz) of worden betaald uit eigen middelen.
Naast wonen met zorg is tijdelijk verblijf met zorg
mogelijk, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname of als
de mantelzorger op vakantie is. Ook is er dagbesteding
voor mensen die niet in een Fidesta huis wonen.
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Fidesta is volop in ontwikkeling en werkt er naartoe om in
het hele land Fidesta huizen te realiseren.

Skoatterhuys
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Hallum

Er is ook een Fidesta huis voor mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
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