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Thuisbegeleiding 

Thuisbegeleiding in beeld
VEERTIG JAAR ERVARING



Wat is thuisbegeleiding?

‘Ik durf weer naar de winkel en kan 
mijn eigen problemen oplossen.’

Onze werkwijze
Wij: 
• staan naast onze cliënt: wij nemen niets over maar doen zoveel mogelijk samen 
• versterken de eigen kracht van onze cliënt en kijken altijd naar de mogelijkheden
• werken samen met het netwerk rondom onze cliënt 
• zien niet alleen de cliënt, maar ook zijn omgeving: het gezin, de familie 
 en vrienden
• kunnen snel begeleiding inzetten

Voor problemen achter de voordeur
Of een cliënt nou jong is of oud, alleenstaand is of een gezin heeft, opvoedings- 
of psychische problematiek heeft, in de stad of op het platteland woont. 
Iedereen is welkom bij ons!

Waarom kiezen voor ZorgAccent Thuisbegeleiding 

De meerwaarde van tijdelijk wat extra begeleiding thuis voor 

jonge ouders in een complexe situatie.
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Eén gezicht: dat is vertrouwd
Onze cliënt heeft één, of als dat beter past, twee 
thuisbegeleiders over de vloer: dat schept vertrouwen.

Kwaliteit en deskundigheid 
Wij:
• zijn geschoold in het vak thuisbegeleider 
• innoveren voortdurend en scholen jaarlijks bij 
• hebben veertig jaar kennis, kunde en vaardigheid 
• werken met SKJ geregistreerde medewerkers

Hoe?
Graag gaan we met u het gesprek aan. Hierin bespreken we de 
mogelijkheden die voor u passend zijn.

Joke (rechts) sportte en werkte heel 

veel. Ze ontwikkelde een dwangstoornis 

en haar lichaam en geest raakten 

overbelast. ‘Joke denderde maar door, 

maar heeft geleerd om grenzen aan 

te geven. Het lukt haar nu beter om 

zorgen met anderen te delen, taken uit 

handen te geven én vooral goed voor 

zichzelf te zorgen.’

Evelyn is autistisch en een dwangmatig 

verzamelaar. Thuisbegeleider Petra (op 

de foto) biedt haar, naast een luisterend 

oor, praktische en oplossingsgerichte 

hulp.



‘Vorig jaar gaf ik m’n leven 
een 5-je, inmiddels een 
voorzichtige 8!’

Meer informatie?
Neem voor meer informatie contact op met bureaudienstgv@zorgaccent.nl 
of bel op werkdagen tussen 8.30 - 9.30 uur T. 0900 0678

Hoezosaai        TalentvoorZorgAccent        ZorgAccent_nl       
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Bestel het boek ‘Over de drempel’ 
Thuisbegeleiding in beeld. 

U kunt het boek bestellen 
via bureaudienstgv@zorgaccent.nl
Prijs is € 19,95.

www.zorgaccent.nl
T. 0900 0678

Volg ons op 

Social Media




