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EEN MENSELIJKE EN INNOVATIEVE OPLOSSING
OM MENSEN MET VERLIES VAN AUTONOMIE TE BEGELEIDEN

Context
Onze samenleving heeft momenteel te
maken met een ongekende vergrijzing van
de bevolking. Dit leidt tot een toename
van het aantal oudere mensen, die in de
loop van de tijd steeds afhankelijker
worden, maar toch hun zelfstandigheid
willen behouden.
Meestal zorgen de familieleden voor de
persoon met ondersteuningsnoden. In
België zijn er verenigingen die hulp en
steun aan deze mensen en hun
"mantelzorgers" bieden, maar nog niet
genoeg concrete maatregelen om hen
echt te ontlasten. Bovendien maken de
meeste mantelzorgers deel uit van de
"sandwichgeneratie", wat betekent dat ze
zowel hun kinderen, die nog niet volledig
onafhankelijk zijn, als hun ouders met
verlies van autonomie moeten helpen.

Er moet ook rekening worden gehouden
met mensen die alleen zijn, zonder familie
en mantelzorgers. De huidige context van

Na haar afstuderen aan ICHEC begon Pauline Dubois haar carrière bij PwC.
Tegelijkertijd hielp ze ook regelmatig haar grootouders bij hun administratie. Ze
werd geconfronteerd met de moeilijkheid om gepaste en persoonlijke hulp te
vinden en besloot zich te wijden aan de ontwikkeling van oplossingen voor
senioren. In 2015 richtte ze CURA op. Justine Thevelin trad in 2019 toe tot CURA.
Justine is afgestudeerd aan EPHEC en heeft ook een masterdiploma van IHECS. Ze
hecht belang aan de kwestie van de toegang tot informatie en de administratieve
zelfstandigheid van mensen met een verlies aan autonomie. Justine zorgt ook voor
de ontwikkeling van CURA in Vlaanderen.

digitalisering gecombineerd met de moeilijkheden die zij over het algemeen ondervinden bij het gebruik van
computerhulpmiddelen versterkt hun isolement en hun verlies van autonomie.
Als gevolg daarvan voelen zowel de personen als hun gezinnen en mantelzorgers zich vaak overweldigd door
de ingewikkeldheid van de in te voeren maatregelen, en door het aantal actoren op alle niveaus in België.
Ze weten niet altijd waar ze terecht kunnen om een adequate steun te ontvangen.

Oplossingen
CURA Services wil precies op dit niveau ingrijpen. Op basis van een jarenlange ervaring met senioren heeft
CURA zich geleidelijk aan de veranderende vraag aangepast. Het bedrijf biedt nu ondersteuning aan
personen met een verlies aan autonomie in brede zin: ouderen, zieken, mindervaliden, enz.
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CURA positioneert zich als een ondersteunende actor door concrete, persoonlijke en ‘a la carte‘ oplossingen
te bieden om de personen en hun omgeving te ontlasten van de dagelijkse administratieve lasten, en om
thuiszorg zo veel mogelijk te bevorderen:
Administratief beheer (opvolging van facturen, kosten, etc.)

Hulp bij mobiliteit en verplaatsingen

Opstellen van het budget

Bijstand bij ziekenhuisopname

Begeleiding en opvolging van afspraken

Voorbereiding op de toekomst

Hulp bij verhuizing en keuze van een nieuwe woning

Opstellen van een levensdossier

CURA treedt ook op als tussenpersoon tussen de klanten en de verschillende dienstverleners, dankzij een
adresboek van competente professionals op het gebied van medische zorg, thuiszorg en hulpverlening,
aanpassing van de woning, juridisch advies, enz.

Werkwijze
Na een eerste contact per telefoon of email plant CURA een eerste ontmoeting bij de klant thuis. Het team
kan ook naar ziekenhuizen, woonzorgcentra, serviceflats, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, enz.
komen. Tijdens deze eerste afspraak van één uur maakt de klant kennis met zijn ‘Curanizer‘: zijn persoonlijke
assistent. Hij of zij bepaalt de behoeften van de klant en stelt een reeks oplossingen voor die achteraf
zullen worden geïmplementeerd.

Curanizers
De CURA-oplossingen worden in heel België toegepast dankzij een voortdurend groeiend netwerk van
Curanizers. Deze voornaamste contactpersonen worden door CURA streng geselecteerd voor hun waarden
in overeenstemming met deze van CURA, hun ervaring in de hulp aan personen met ondersteuningsnoden
en hun multidisciplinaire vaardigheden. CURA leidt de Curanizers voortdurend op en geeft hen alle nodige
hulpmiddelen voor hun activiteit, die ze vervolgens op een zelfstandige en verantwoorde manier uitvoeren.

Prijsstelling
De eerste ontmoeting van een uur is altijd
gratis. CURA past dan een eenvoudig en
transparant tarief toe: 60€/uur incl. btw,
zonder enige verplichting, met een
maandelijkse factuur.

CURA biedt ook packs aan voor meer flexibiliteit. Deze
packs zijn één jaar geldig en bevatten een bepaald aantal
uren die naar behoefte zullen worden gepresteerd. De
klant mag deze uren ook doorgeven aan andere mensen.
10 u + 30 min gratis
600€

20 u + 1 u gratis
1200€

50 u + 5 u gratis
3000€

Bedrijven
Bedrijven zijn steeds meer bezorgd over het welzijn van de werknemers die hun werk,
privéleven en mantelzorgerstaken moeten combineren. CURA moedigt de bedrijven aan
om concrete maatregelen te nemen om de betrokken werknemers te ontlasten. Zo wordt
het maatschappelijk verantwoord ondernemen ook versterkt.
Voor meer informatie over CURA of voor het plannen
van een interview kunt u contact opnemen met :
Pauline Dubois (FR)
0473 86 32 74
paulinedubois@curaservices.be

Justine Thevelin (NL)
0478 70 89 78
justinethevelin@curaservices.be
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