Wie zijn wij?
CURA Nederland is een uitzend- en detacheringsbureau gespecialiseerd in het leveren van hoog kwaliteit
zorgondersteuning. Flexibiliteit, voorkomen en beheersen van agressieve situaties zijn onze speerpunten.
Wij faciliteren onze begeleiders met deskundigheid om voor u als zorgvrager optimale zorg te kunnen leveren.
Onze mensen hebben jaren ervaring binnen de zorg en hulpverlening en allen hebben ze tenminste een MBO
werk- en denkniveau. Wij leveren interim-diensten voor fysieke begeleiding binnen de hulpverlening in heel
Nederland, bijvoorbeeld justitiële inrichtingen, jeugdzorgPlus, (forensische) psychiatrie, GGZ- en Tbs-instellingen,
verslavings- en gehandicaptenzorg.

Waarom?
CURA Nederland is opgericht voor zorgprofessionals. Juist omdat we weten hoe belangrijk het is om een goede
kracht naast je te hebben in dit specifieke werk, weten we ook waarop we moeten selecteren. Vanuit onze
ervaring kunnen we onze medewerkers coachen, wat ten goede komt aan de kwaliteit van zorg. Hierdoor bent u
ervan verzekerd dat de continuïteit op de groepen gewaarborgd blijft.

Werkwijze

1. Geweldloos verzet

CURA Nederland werkt met de methode geweldloos verzet. Dit is op dit moment een groeiende
methode binnen de zorginstellingen in Nederland.
Wij werken daarom ook de-escalerend of met andere woorden "meebewegen met de cliënt".

2. Competentiegericht

Deze methodiek kijkt naar de aanwezige competenties van een cliënt. De begeleider ondersteunt bij het
bewust worden van de eigen sterke kanten en hoe deze inzetbaar zijn bij het halen van de doelen van
de cliënt.

3. Triade-model

Het idee hierachter is dat de cliënt, professionele begeleider en familie/naastbetrokkenen samen een
driehoek vormen.

4. Community Support

Community support draagt bij aan de herstelvisie om cliënten zo te ondersteunen dat ze weer meer
eigen kracht ervaren en de regie over hun leven weer terug krijgen.

Omgaan met agressie
De gecompliceerde doelgroepen in dit werkveld vertonen vaak opstandig en agressief gedragspatroon dat de
stabiliteit van de groep onder druk zet. Onze zorgprofessionals zijn daarom speciaal geselecteerd op de
vaardigheid om hiermee om te gaan. Door hun ervaring met deze doelgroepen zijn ze voor uw organisatie van
toegevoegde waarde. Ze creëren en behouden de rust die cruciaal is voor een goede verstandhouding,
behandeling en begeleiding. En elke professional van CURA Nederland heeft zijn of haar specifieke expertise,
zodat de kwaliteit van uw zorgverlening optimaal gewaarborgd is.

Personeelsselectie op maat
Bij een snelle analyse loopt onze begeleider een dag of dagdeel mee en maakt aan de hand van zijn/haar
bevindingen een personeelsselectie op maat. Daarna komen we graag bij u langs om te bespreken welke van
onze (tijdelijke) begeleiders het beste in uw teamprofiel past en de meeste toegevoegde waarde zal bieden.

Wat betekenen wij voor cliënten?
CURA Nederland is ervaren & gespecialiseerd in de begeleiding
van (jong)volwassenen die de gevolgen ondervinden van
afhankelijkheid van alcohol, drugs, verslavend gedrag, agressie,
onbegrepen gedrag, eetproblemen en emotionele problemen.
CURA begeleiders zijn er om rekening te houden met de behoeften van een individu in een omgeving die zijn
privacy, waardigheid en respect behoudt, terwijl het zich concentreert op de deskundige begeleiding die nodig is
om zelfontdekking en herstel mogelijk te maken.
De medewerkers van CURA Nederland streven naar een ongeëvenaarde individuele aandacht, effectieve
evidence-based begeleiding. Het multidisciplinaire team biedt professionele begeleiding, die zal worden
aangevuld met een hoog niveau van ondersteunende diensten.

Wat betekenen wij voor zorgprofessionals?
Een zorginstelling is vatbaar voor diverse veiligheidsrisico’s en het welzijn van personeel, cliënten en bezoekers.
Het minimaliseren van risico’s is dan ook van groot belang. We beschikken bij CURA Nederland over de juiste
begeleiders met de nodige ervaring die ervoor zorgen dat alles in uw zorginstelling veilig verloopt. CURA
begeleiders zijn speciaal getraind in het tijdig herkennen en minimaliseren van veiligheidsrisico’s. Door hun
proactieve houding en hun actieve optreden zorgen zij ervoor dat een veilige omgeving gecreëerd wordt of dat
een situatie hier snel weer naar teruggebracht wordt.
Door gastvrijheid, servicegerichtheid en sterke communicatieve vaardigheden zullen onze begeleiders een
prettige indruk achterlaten bij een cliënt of bezoeker. Doorgaans leidt dit tot een beleving van gastvrijheid en
veiligheid, waardoor er minder vaak heftige reacties ontstaan. Het is natuurlijk belangrijk dat iedereen zich veilig
voelt in de zorginstellingen.

Veiligheid
Onze ervaring, professionele begeleiders en bewezen strategieën bieden we graag aan aan zorginstellingen die
een extra (veiligheids)hand kunnen gebruiken.

Individuele begeleiding
CURA Nederland is inzetbaar voor één op één begeleiding van jongeren en ouderen die vastlopen op meerdere
leefgebieden zoals: psychiatrische problemen, gedragsproblemen, opvoedproblemen, verwaarlozing en
contacten met politie en justitie.

Met als meetbare resultaten:
•
•
•
•
•
•

Afname ziekteverzuim
Afname werkdruk
Toename veiligheid en vertrouwen bij medewerkers en cliënten
Ontspannen woon-en werksfeer
Tekorten in het dienstrooster dichten
Te hoge werkdruk en onderbezetting voorkomen

Cliëntenvervoer
CURA Nederland vervoer is er voor iedereen die professioneel begeleid dient te worden voor, tijdens en na het
vervoer van en naar de instelling. Het betreft de mensen in de geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg en
verslavingzorg. Hierbij is het vaak niet mogelijk om dit vervoer te laten verlopen via ambulance of door de politie
of door een reguliere taxidienst of dergelijke. Door de inzet van professionals en ervaren krachten worden deze
cliënten door ons begeleid in het vervoer.

Op locatie
CURA Nederland werkt op basis van relatie en vertrouwen. Om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onze
diensten op peil is en blijft loopt het management regelmatig zelf op locatie mee, of komen bij u langs voor een
tussenevaluatie. Zo blijven wij bij elk project goed op de hoogte van de kwaliteit van onze diensten.

Uw zorgvraag centraal
CURA Nederland denkt niet in problemen, maar in mogelijkheden. Daarom bieden wij geen kant-en klare
oplossingen, maar gaan we samen met u op zoek naar een oplossing die past bij uw zorgvraag en bij de visie en
methodiek van uw organisatie. Om in kaart te brengen wat er nodig is, bieden we u de gelegenheid om gratis en
vrijblijvend gebruik te maken van een snelle analyse.

Openheid en feedback
CURA Nederland is kritisch op het eigen handelen, staat open voor feedback en evalueert de zorgprocessen
samen met de klanten. Verder kiezen we bewust voor medewerkers uit alle leeftijdsgroepen en met verschillende
culturele achtergronden. Zo proberen wij een afspiegeling te zijn van de samenleving.

Evaluatie
CURA Nederland is continu bezig om de kwaliteit van haar dienstverlening te waarborgen en, waar nodig, te
verbeteren. Hierbij is de inbreng van haar zorgprofessionals, uitzendkrachten en opdrachtgevers van groot
belang. Ieder half jaar zal er overleg plaatsvinden tussen de opdrachtgever en CURA Nederland. Hierbij zullen de
onderwerpen kwaliteit, kwantiteit en servicegraad standaard op de agenda staan.

Kwaliteitsbeleid
Bij CURA Nederland zijn alle medewerkers betrokken bij het leveren van goede kwaliteit. Maar u speelt de
belangrijkste rol. Want als u een vraag stelt, wilt u een antwoord dat aansluit bij uw vraag, persoonlijke situatie en
verwachting. Dus alleen samen met u kunnen wij vaststellen wat goede kwaliteit is. Om voor een goede basis te
zorgen heeft CURA Nederland een kwaliteitsbeleid opgesteld. Dit zijn de belangrijkste uitgangspunten:

•
•
•
•
•

wij baseren ons aanbod van diensten op actuele inzichten en laten dit aansluiten bij uw behoeften en
verwachtingen;
wij blijven onze kennis vergroten en vertalen dit naar optimale kwaliteit en veiligheid;
wij gebruiken resultaten van kwaliteitsmetingen en -evaluaties bij de verbetering van de kwaliteit;
wij garanderen inbreng door cliënten bij het verbeteren van zorg- en dienstverlening;
wij zorgen voor duidelijke informatie over (de kwaliteit van) onze dienstverlening.

