Huishoudelijke ondersteuning
Overzicht zorgaanbieders (januari 2018)
De gemeente kan op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning 2015
(Wmo 2015) een maatwerkvoorziening
toekennen als u niet op eigen kracht, met

Persoonsgebonden budget (PGB)
U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van
een PGB. U krijgt dan geldt om het zelf te
regelen. U kunt bijvoorbeeld iemand uit uw
eigen omgeving vragen om bij u te komen
werken in de huishouding.

gebruikelijke hulp, met mantelzorg of
hulp van andere personen uit uw sociale
netwerk in staat bent tot zelfredzaamheid
en participatie.
De ondersteuning met een maatwerkvoorziening kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke ondersteuning. In dat geval heeft
u een huishoudelijke hulp nodig die u helpt
om de huishoudelijke taken uit te voeren.
U kunt ondersteuning krijgen in de vorm van:
 zorg in natura (ZIN) via een zorgorganisatie of
 een persoonsgebonden budget
(PGB).
ZIN is het uitgangspunt van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. Wenst u
ondersteuning in de vorm van een PGB?
Dan kunt u dit aanvragen.
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De gemeente Wierden verstrekt hiervoor aan
u € 11,84 per uur hulp dat voor u nodig is.
Dit tarief is gelijk aan het wettelijk minimum
loon inclusief vakantietoeslag voor een persoon van 23 jaar en ouder.
U moet dan zelf een hulp regelen, met de
hulp een arbeidscontract afsluiten en maandelijks het salaris betalen uit het PGB.
Zorg in natura (ZIN)
U kunt ook hulp krijgen van een zorgorganisatie. De zorgorganisatie stuurt een huishoudelijke hulp naar u toe om u te ondersteunen in de huishouding gedurende de
voor u geïndiceerde uren.
U bepaalt zelf welke zorgorganisatie de hulp
levert. De gemeente Wierden heeft met de
volgende zorgorganisaties een contract afgesloten. U kunt kiezen uit de volgende lijst.
Kiest u voor ZIN dan regelt de zorgorganisatie het allemaal voor u. De gemeente ziet er
op toe dat u verantwoorde hulp krijgt.

LIJST ZORGAANBIEDERS
Alfa en Zorg
website
www.alfazorg.nl
e-mail
info@alfazorg.nl
telefoon
0294-482664
Aster Zorg
website
e-mail
telefoon

www.asterzorg.nl
info@asterzorg.nl
053-2032145

Beter Thuis Wonen Thuiszorg
website
www.beter-thuis-wonen.nl
e-mail
info@beter-thuis-wonen.nl
telefoon
0528-341162

Zorg en Plezier
website
www.zorgenplezier.nl
e-mail
info@zorgenplezier.nl
telefoon
0546-786148
ZorgAccent
website
www.zorgaccent.nl
e-mail
info@zorgaccent.nl
telefoon
0900-0678
Zorggroep Manna
website
www.zorggroep-manna.nl
e-mail
info@zorggroep-manna.nl
telefoon
053–3030600
MEER INFORMATIE BIJ HET ZORGLOKET

Bions BV
website
e-mail
telefoon

www.bions.nl
info@bions.nl
085-8500163

BTK Zorg
website
e-mail
telefoon

www.btkzorg.nl
info@btkzorg.nl
088-2383737

Carinova
website
e-mail
telefoon

www.carinova.nl
info@carinova.nl
0900-8662

De nieuwe zorg thuis
website
www.denieuwzorgthuis.nl
e-mail
info@dnzt.nl
telefoon
085 0239043
Deva Zorg en Welzijn
website
www.devazorg.nl
e-mail
info@devazorg.nl
telefoon
0546-454 645

Inlichtingen
Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen?
Of wilt u nog meer informatie? Bel of mail dan
met het Zorgloket.
Telefoon: 0546 - 580 990, of
e-mail: zorgloket@wierden.nl.
U kunt het Zorgloket natuurlijk ook bezoeken in
het gemeentehuis van Wierden.
Openingstijden Zorgloket
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

Met én zonder
afspraak

Alleen op afspraak

8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u
8.30 - 12.30 u

13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u
13.30 – 16.30 u

Meer informatie kunt u ook vinden op de website
van de gemeente: www.wierden.nl.

Stichting het Thuisgevoel
website
www.Stichting-hetthuisgevoel.nl
e-mail
info@stichting-hetthuisgevoel.nl
telefoon
0546–760460
Thuisgenoten
website
www.thuisgenoten.nl
e-mail
info@thuisgenoten.nl
telefoon
0546-576755
Tzorg
website
e-mail
telefoon
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www.tzorg.nl
informatie@tzorg.nl
055-5995977

N.B. Deze folder geeft algemene informatie.
Hieraan kunnen dus geen rechten worden ontleend.
Laatste wijziging: 28 december 2017.

