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Thuisbegeleiding:
herstel van eigen regie

Cliënt in eigen kracht
en voert regie

Netwerk rondom
een cliënt vergroot
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Groene Kruis

Mantelzorg
wordt ondersteund

Cliënt wordt geactiveerd
en doet mee

Van zorgen voor, naar zorgen dat...

Door stress, problemen of ziekte lukt het soms (even) niet meer om de regie over uw leven
in handen te houden: het huishouden, de opvoeding van de kinderen, de financiën. Dan is
het fijn om te weten dat Thuisbegeleiding van Groene Kruis Ondersteuning Thuis u kan
helpen om uw zelfstandigheid en zelfredzaamheid te versterken.

Wat is thuisbegeleiding?
Thuisbegeleiding is praktische en oplossingsgerichte hulp aan huis. De thuisbegeleider gaat samen
met u aan de slag om weer structuur in uw leven aan te brengen en de problemen te overwinnen.
De thuisbegeleider brengt uw hulpvraag in kaart en kijkt samen met u naar de gewenste oplossing.
Hiervoor wordt een plan opgesteld. De thuisbegeleider laat u zien hoe het anders kan, geeft u
praktische tips en sluit aan bij uw normen, waarden en manier van leven. Denk bijvoorbeeld aan
hulp bij het aanbrengen van structuur in de dag, het versterken van uw sociale netwerk, het omgaan
met ziekte, het ordenen van post en administratie en het zoveel mogelijk blijven deelnemen aan de
samenleving. De thuisbegeleider streeft er naar zichzelf overbodig te maken, door u steeds beter in
staat te stellen uw problemen zelf aan te kunnen zodat u weer de baas wordt over uw eigen leven.

Samen met anderen
Groene Kruis Ondersteuning Thuis wil u verzekeren van de best mogelijke zorg. Daarom werkt de
thuisbegeleider samen met andere hulpverleners die betrokken zijn bij u. Denk bijvoorbeeld aan uw
huisarts, wijkverpleging, huishoudelijke hulp, het maatschappelijk werk en hulp bij dementie. Maar
ook uw familie en mantelzorg spelen een belangrijke rol. Samen met alle betrokkenen wordt uw
ondersteuning goed op elkaar afgestemd.

Hoe aanvragen?
Thuisbegeleiding wordt betaald door uw gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). U betaalt zelf een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor
(CAK) berekent de hoogte hiervan. U vraagt thuisbegeleiding aan via het WMO-loket of het sociaal
wijkteam in uw gemeente.

Contact
Voor meer informatie over Groene Kruis Ondersteuning Thuis kunt u contact opnemen met onze
Klantenservice via telefoonnummer 088 61 088 61.

Contactgegevens
Postbus 694 / 5900 AR VENLO
Klantenservice, tel. 088-61 088 61
E-mail: klantenservice@dezorggroep.nl
www.dezorggroep.nl/thuisbegeleiding
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Gemeente Gennep, Bergen, Venray,
Horst aan de Maas, Peel en Maas, Beesel:
ondersteuningthuis.noord@dezorggroep.nl
Gemeente Venlo:
ondersteuningthuis.venlo@dezorggroep.nl
Gemeente Roermond:
ondersteuningthuis.roermond@dezorggroep.nl
Gemeente Weert, Nederweert, Leudal:
ondersteuningthuis.wnl@dezorggroep.nl
Gemeente Maasgouw, Echt-Susteren,
Roerdalen:
ondersteuningthuis.mer@dezorggroep.nl

