Advies Hulp & Zorg
Ondersteuning vanuit betrokkenheid!
Hulp nodig voor de juiste zorg
De zorg verandert continue en de hulp die nodig is moet echt goed geregeld zijn.
Verandert er in iemands leven iets en moet men op zoek naar de juiste zorg of
hulpmiddelen dan is dat veelal een zoektocht. Met passie en betrokkenheid bied ik hierin
ondersteuning.





Is er hulp nodig bij een artsenbezoek omdat deze niet altijd goed begrepen wordt?
Moet iemand alleen op zoek gaan naar een geschikte rollator? Wil men graag weten
welke mogelijkheden er zijn voor een vakantie? Met dit soort vragen help ik de klant
graag op weg.
Is het voor de familie lastig om de zorg voor ouders te combineren met de eigen
agenda? Dan kan ik helpen om een aantal (mantel)zorgtaken over te nemen.
Zelfstandig blijven wonen is steeds meer de norm. De buurvrouw, het kleinkind of de
werkende zoon wordt al regelmatig in toenemende mate gevraagd voor hulp. Iets
terug doen is niet altijd mogelijk. De wederkerigheid is daarmee in disbalans geraakt.
Indien men gebruik maakt van een betaald aanbod wordt dit probleem opgelost en is
wederkerigheid niet aan de orde. Bovendien hoeft het sociaal netwerk niet betrokken
te zijn in de hulpvragen wat de privacy meer waarborgt.

Ik bemiddel voor mensen met zorgvragen en biedt hen adequate
antwoorden en hulp. Dit kan zijn op het gebied van zorg,
huisvesting, vrije tijdsbesteding en vakantie. Het ‘ontzorgen’ kan
incidenteel zijn of als een continue proces. Door samen te
werken met Advies Hulp & Zorg kan men een kwalitatief beter
en prettiger leven leiden.

Advies Hulp & Zorg de goede partner
Op zoek naar een kleinschalig persoonlijk bedrijf dat helpt om op maat de vragen te
beantwoorden en hulp te bieden, neem dan zeker contact met me op voor een
vrijblijvende kennismaking. Ik bied:








Alles onder 1 dak en alles bij 1 persoon. U heeft altijd te maken met mij, geen team
of een keuzemenu. Hooguit de voicemail maar spreek die gerust in dan bel ik u snel
terug.
Geen bureaucratie maar snelheid. Ik heb een kleinschalig bedrijf waardoor ik snel en
efficiënt kan werken. Er is geen wachtlijst of toetsingscriterium, u wordt direct
geholpen.
Ik bied totaal processen. Voor verschillende vragen op het gebied van zorg,
huisvesting en vrijetijdsbesteding kunt u bij mij terecht.
Persoonlijke benadering is voor mij natuurlijk. Ik heb geen standaard aanbod en denk
en handel vanuit de klant
Geen vaste kantoortijden: Advies Hulp & Zorg vindt service belangrijk. Een
afspraak op zaterdag of in de avond is dan ook geen enkel probleem.
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Welke praktische oplossingen biedt Advies Hulp & Zorg
Ik ben graag uw steun en toeverlaat en ik ben all round waardoor vrijwel geen vraag te
gek is. Iedere vraag is een terechte vraag en wordt door mij in behandeling genomen.
Advies Hulp & Zorg ondersteunt op het gebied van zorg, huisvesting,
vrijetijdsbesteding en vakantie. Mogelijke voorbeelden van vragen zijn:
"Ik ga liever niet alleen naar een arts maar mijn kinderen kunnen niet mee." Dan kan ik
met u meegaan. Ik maak een kort verslag met de bevindingen en afspraken.
"Ik moet mijn gehoorapparaat laten bijstellen en wil daar graag hulp bij". Ik ga met u
mee en nadien stuur ik een verslag met de bevindingen.
"Ik zou mijn tuin aan willen laten passen zodat ik er met de rollator beter in kan werken?
Welke mogelijkheden zijn er?"
"Als ik ga verhuizen wil ik graag iemand die het allemaal voor me regelt". Ik kan een
verhuisplan maken en de begeleiding van de verhuizing verzorgen
"En wie zorgt voor een rollator waar ik handig mee in huis kan lopen." Wanneer u op
zoekt bent naar hulpmiddelen presenteer ik de mogelijkheden.
“Ik zoek een vrijwilliger die wekelijks met mij een uitstapje maakt”. Het zoeken naar een
vrijwilliger start met het opstellen van een profiel. Ik ga werven en een (eerste) selectie
doen, waarna een kennismaking volgt.
"Ik wil graag nog een keer op vakantie." Het regelen van een vakantie, het zoeken van
mogelijkheden en het verzorgen van de boeking, het vervoer en wat verder nodig is kan
volledig door mij verzorgd worden.

U ziet, er zijn veel voorbeelden van advies en hulp die ik u kan
bieden. Al deze vragen kunnen door Advies Hulp &
Zorg omgezet worden in een advies op maat. Staat er niet bij
wat u zoekt neem dan toch contact met me op om de
mogelijkheden te bespreken tijdens een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.
Per email info@advieshulpenzorg.nl of
telefonisch op 06-36540320

