
INDIVIDUELE BEGELEIDING
Begeleiding is bedoeld om de zelfredzaam-
heid van personen te bevorderen. Om u deze 
zorg te bieden komt een begeleider thuis om 
u te ondersteunen bij uw dagelijkse bezighe-
den. Begeleiding thuis is praktisch hulp aan 
mensen die door problemen de grip op hun 
dagelijks leven kwijt zijn of deze dreigen te 
verliezen. Denk bijvoorbeeld aan het structure-
ren en organiseren in uw dagelijkse bezighe-
den. Daarnaast begeleiden medewerkers van 
Zorgbureau Daadkracht u ook bij de integratie 
in de samenleving en sociale participaties bij 
dreigend isolement. Ook het stimuleren en/of 
te activeren om deze taken geheel zelfstandig 
uit te voeren.
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Merkt u dat de dagelijkse handelingen niet meer zo gemakkelijk gaan? Er komt een tijd voor 
iedereen dat dagelijkse dingen lastiger worden. Dat kan komen met het ouder worden, maar ook 
tijdens ziekte of een ongeval. Of heeft u hulp nodig bij uw lichamelijke en/of psychische klachten? 
Dan zou het natuurlijk � jn zijn als u wordt bijgestaan door anderen. Zorgbureau Daadkracht biedt 
ondersteuning aan bij uw thuis, zodat het dagelijkse leven voor u makkelijk wordt. Ervaren en 
gezellige medewerkers, zorgen voor u en uw huis.

ZORGBUREAU DAADKRACHT

Zorgbureau Daadkracht wil cliënten onder-
steuning bieden in hun dagelijkse leven en bij 
het vinden van een weg in de maatschappij. 
De wensen en mogelijkheden van de cliënt 
staat bij Zorgbureau Daadkracht voorop. Wij 
vinden dat onze cliënten zich gehoord en be-
grepen voelen, hierbij is naar elkaar luisteren 
een belangrijk element. Het contact tussen cli-
enten en zorgverleners verloopt op basis van 
wederzijds vertrouwen en respect.

DOEL

U KUNT BIJ ONS TERECHT VOOR

Huishoudelijke hulp omvat de ondersteuning 
of het overnemen van huishoudelijke werk. 
Daarbij kunt u denken aan licht en/of zwaar-
der huishoudelijk werk bijvoorbeeld opruimen, 
poetsen, strijken, het bereiden van maaltijden 
of het verzorgen van de boodschappen. Zodra 
er een geldige indicatiebesluit wordt afgege-
ven, wordt er samen met u besproken welke 
taken de medewerkers van Zorgbureau Daad-
kracht zal overnemen. 

HUISHOUDELIJKE HULP
Wij bieden persoonlijke zorg aan iedereen die 
voor een korte of langere periode behoefte 
heeft aan een thuisondersteuning. Bij per-
soonlijke verzorging gaat het om ondersteu-
nen of overnemen van de zorg. Hierbij kan 
gedacht worden aan bijvoorbeeld wassen/
douchen, aan- en uitkleden, nagelverzorging, 
aanreiken van medicatie, aan- en uittrekken 
van steunkousen. Ook het stimuleren om deze 
activiteiten zelf te doen en het aanleren ervan.

PERSOONLIJKE VERZORGING

Voelt u zicht geïsoleerd? Kunt u in verband 
met lichamelijke of geestelijke beperkingen 
deelnemen aan sociale activiteiten? Wij hel-
pen u graag om u uit het isolement te halen 
en in contact te brengen met anderen. Dag-
besteding is bedoeld voor mensen die extra 
ondersteuning nodig hebben. Het geeft u de 
kans om langer thuis te blijven wonen en 
worden de mantelverzorgers (partner, familie 
en kennissen) ontlast. De groepen en activi-
teiten worden zodanig samengesteld dat in 
elke behoefte en lichamelijke en geestelijke 
capaciteiten kan worden voorzien. Tijdens de 
dagbesteding wordt u gestimuleerd zich in te 
zetten aan activiteiten. Daarnaast wordt u met 
ons eigen vervoer thuis opgehaald en weer 
thuis teruggebracht. 

DAGBESTEDING

“Gezamenlijk zoeken wij naar de beste zorg om uw 
leven plezieriger te maken.”
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Wanneer u zich, telefonisch, per email of 
online heeft aangemeld nemen wij binnen 3 
werkdagen contact met u op, voor het maken 
van een afspraak voor een intakegesprek. Er 
volgt dan een kosteloos intakegesprek bij uw 
thuissituatie. Tijdens dit gesprek kunt u uw 
zorgwensen kenbaar maken. Ons doel van het 
intakegesprek is om duidelijkheid voor u en 
ons te scheppen. 
Om onze zorg vergoed te krijgen heeft u toe-

HOE KAN IK ZORG KRIJGEN
stemming van de gemeente nodig, het indi-
catiebesluit. Op het indicatiebesluit staat hoe 
lang en hoeveel uur u zorg kunt krijgen. Dit 
verschilt echter per gemeente, elke gemeente 
hanteert zijn eigen uurtarieven. 
Om in aanmerking te komen voor zorg, kunt 
u contact met ons opnemen. Ook kunt u onze 
folder op onze website downloaden om thuis 
nog eens op uw gemak te bekijken.

Wij hebben een zorgvisie 
met een onderscheidende 
manier van denken, kijken, 
luisteren en doen, waarbij 
mensgerichte zorg voorop 

staat. 
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MEER INFORMATIE
Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen 
of wilt u graag meer informatie? 

Wij staan u graag persoonlijk te woord. U kunt  
ons tijdens kantooruren bereiken op:
(079) 76 000 79.


