
Zideris is een kleinschalige
zorgorganisatie met een eigen
gezicht, eigen visie en eigen karakter.
Wij bieden persoonlijke begeleiding
en mensgerichte ondersteuning aan
jongeren en volwassenen met een
verstandelijke beperking. Bij ons
staan cliënten aan het roer van hun
eigen leven. Dat noemen wij
eigenzinnige zorg. Wat dat is? Om te
beginnen is het eigen. Persoonlijke
zorg afgestemd op de eigen dromen,
wensen en inbreng van onze cliënten
en bewoners. Daarnaast is onze zorg
zinnig. Het draagt bij. Heeft nut. Leidt
tot zingeving voor cliënt, familie en
medewerker.

Wij zijn een landelijke stichting die gericht is op het verlenen van zorg aan ouderen en
mensen met een verstandelijke beperking. Vanuit onze overtuiging dat wij aan
iedereen hulp bieden die dat nodig heeft, zetten onze medewerkers zich elke dag met
hart en ziel in om mensen een zinvol en prettig bestaan te bieden.

Prinsenstichting, Zideris, Silverein en BGO (bestuurs- en groepsondersteuning) ontwikkelden in 2020
de strategie "Samen Merkbaar Beter" voor betere zorg aan cliënten en collega’s met meer plezier in
hun werk. Door intensiever samen te werken. Kennis en technologie samen in te zetten. Te leren van
elkaar. En duurzaam en kostenbesparend te werken.

Prinsenstichting is er voor mensen met
een verstandelijke beperking en een
complexe zorgvraag, bijv. door autisme,
gedragsproblemen of de combinatie
met andere beperkingen. Wij bieden
wonen, dagbesteding en diagnose en
behandeling. We gaan met elkaar om
vanuit de filosofie van Gentle teaching.
We werken aan relaties waarin elke
betrokkene zich veilig, geliefd en
gewaardeerd voelt, verbonden met de
ander. Zo creëren we een situatie
waarin cliënten, wij en andere
betrokkenen van elkaar willen leren
voor de ontwikkeling van de cliënt en
onszelf.

De Brug, De Bilthuysen en Lyvore
(vanaf 1 juli Silverein) bieden zorg en
ondersteuning aan ouderen in de
regio Utrecht. Binnenkort fuseren we
tot één organisatie. Wij bieden wonen,
zorg en ondersteuning thuis,
behandeling, kortdurend verblijf,
revalidatie en welzijn. We zijn een
professionele organisatie die zorg en
ondersteuning biedt aan ouderen met
een hulpvraag. Dat doen we bij hen
thuis of binnen onze locaties. Daarbij
is het verhaal van de cliënt, leidend. In
overleg met de cliënt en zijn of haar
naasten, stemmen we de zorg en
ondersteuning af op wat de cliënt zelf
wil of prettig vindt.

Zorg voor ouderen en mensen met een verstandelijke beperking.
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