
Extra Zorg die U kunt inhuren 
als U het alleen even niet meer redt.

Z
Zorg en U



“Ik ben erg gehecht aan mijn eigen huis. Ik moet er niet aan denken om op mijn oude 

dag te verhuizen. Maar gelukkig is dat niet nodig want ik heb de hulp van Zorg en U. 

Anne doet voor mij de boodschappen, kookt, helpt met het huishouden en we doen 

samen leuke dingen!”

Mevrouw Caricoux (78 jaar)

“Door mijn drukke baan en gezin is het niet mogelijk om mijn vader en moeder regel-

matig te bezoeken. Daarnaast wonen ze niet om de hoek wat het extra moeilijk maakt. 

Zorg en U ondersteunt mijn ouders drie dagen in de week en dat geeft heel veel rust 

voor mij en mijn gezin. Ik zie dat ze daar erg van zijn opgefleurd.”  

Ingeborg, dochter (49 jaar)



Wat is Zorg en U?

Zorg en U maakt het mogelijk dat senioren zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en leven in 
hun vertrouwde woonomgeving. Daarbij staat het bevorderen van welzijn en het verhogen van de kwaliteit van 
het leven voorop. Ook als zelfstandig wonen als gevolg van functieverlies door het ouder worden een moeizame 
opgave wordt. 

Alleen  en eenzaam voelen kan een reden zijn dat u samen met iemand anders activiteiten wilt ondernemen of ge-
woon behoefte hebt aan een luisterend oor. Ook in dergelijke gevallen kunt u een beroep doen op onze diensten. 
Als  u het alleen even niet meer redt of extra hulp wilt,  ondersteunen wij u graag met de hoogst mogelijke service. 
Belt u ons gerust!

Annemarie Hemmelder
0342-40 01 14

Zorgdiensten op maat

Zorg en U  levert betaalbare particuliere (niet-medische) zorgdiensten aan huis. Hierbij kunt u denken aan:

 � Persoonlijke Assistentie
 � Gezelschap
 � Hulp bij werkzaamheden in- en om uw huis

Deze zorgdiensten worden ingevuld op basis van uw vraag en behoeften. Ons bedrijf is flexibel en wij spelen 
voortdurend in op nieuwe diensten en veranderende wensen. Naast maatwerk is het bieden van een hoge 
kwaliteit van onze diensten gegarandeerd. 

Hoe Werkt ons bedrijf?

Samen met u brengen wij in een persoonlijk gesprek in beeld waar u behoefte aan heeft. Dit intakegesprek 
kan bij u thuis of op ons kantoor plaatsvinden en is uiteraard geheel vrijblijvend en kosteloos.

Indien u van onze diensten gebruik wilt maken, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in de Zorg en U - 
map en bij elk bezoek wordt in een logboek bijgehouden welke diensten zijn uitgevoerd. 
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persoonlijke assistentie

 � O.a. rijservice, halen en brengen naar dokter, 
ziekenhuis, vrienden, familie etc.

 � Persoonlijke verzorging (hulp bij haar wassen, 
opmaken, haren doen etc.)

 � Hulp bij het aanvragen van een invalidekaart, 
PGB en hulpmiddelen

 � Eten verzorgen, ontbijt klaarmaken en bereiden 
lunch en/of diner

 � Boodschappen doen
 � Ophalen recepten van apotheek
 � Herinneren aan het innemen van medicijnen
 � Dieren verzorgen
 � Hulp bij administratie en correspondentie
 � Zoeken en boeken van reizen
 � Hulp bij PC en mobiele telefonie
 � Post posten
 � Hulp bij het maken en organiseren van afsprak-

en en bijhouden in een agenda
 � Signaleerfunctie

WerkZaamHeden in en om Het HUis

Lichte huishoudelijke werkzaamheden zoals:

 � Hulp bij wassen en/of strijken
 � Verschonen van linnengoed
 � Stoffen, ramen lappen, zuigen en dweilen
 � Plannen, voorbereiden en opruimen maaltijden
 � Planten water geven zowel binnen als buiten
 � Opruimen/ordenen van administratie of kasten
 � Bed opmaken

 � Kleine klussen (boren, lampen verwisselen etc.)
 � Aan straat zetten van vuilnis of naar grof vuil  

brengen
 
geZelscHap

Bijvoorbeeld:

 � Samen winkelen
 � Samen naar de markt, braderie, theater, toneel,  

concertgebouw, film etc.
 � Samen wandelen in bos
 � Herinneringen ophalen en foto’s kijken
 � Hulp bij het schrijven van een levensverhaal
 � Voorlezen
 � Samen eten
 � Samen tv kijken of spelletje doen
 � Samen boodschappen doen
 � Samen huishouden doen
 � Gezelschap bij ontbijt en/of lunch en/of diner
 � Begeleiding bij het opstaan en naar bed gaan

 
U bepaalt zelf wanneer, hoelang en welke diensten u 
bij ons inhuurt. U kunt ons per uur inhuren maar we 
kunnen ook dagdelen met u afspreken. 

Wat kan Zorg en U voor u doen?
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Het geheim van ons succes

Wij werken uitsluitend met betrouwbare, betrokken en gemotiveerde mensen. 

Al onze medewerkers zijn gescreend en hebben ervaring. Van tijd tot tijd worden zij getoetst en geëvalueerd. 
Dit doen wij om u te kunnen garanderen dat u de juiste zorg en hoogste kwaliteit krijgt. Daar heeft u recht 
op!

Omdat het bij ons gaat om persoonlijke zorg én U krijgt u bij ons te maken met één vertrouwd gezicht. 

Zorg en U gaat verder, indien gewenst houden we ook familie op de hoogte door middel van mail.

bij Zorg en U kUnt U rekenen op:

 � Gratis intakegesprek bij u thuis, begeleiding en advisering bij start
 � Eén vertrouwd gezicht
 � Snel en betrouwbaar
 � Vervanging bij ziekte
 � Geen administratieve rompslomp
 � Breed pakket aan diensten en volledig op maat
 � Zeer goede prijs/kwaliteit
 � Bemiddeling bij overige universele hulpmiddelen en gemak diensten

Wilt U Weten Wat Zorg en U voor U kan betekenen?     . 

Dat kan uiteraard. Maak vrijblijvend kennis. Gewoon bij u thuis of maak een afspraak bij ons op kantoor.

Kijk voor actuele informatie op onze website of bel/mail ons gerust.

Website: www.zorgenu.nl
Telefoon: 0342-40 01 14 
Email: info@zorgenu.nl
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