Helpende hand biedt hulp
Wij bieden ondersteuning aan de
mantelzorger zodat u prettig en verantwoord
thuis kunt blijven wonen en zelf de regie over
uw leven houdt. Uw wensen voor zorg bij u
thuis staan centraal en wij leveren passende

Helpende hand biedt
mantelzorgondersteuning
Tijdens een persoonlijk gesprek met u, en
eventueel andere betrokkenen, bespreken we

mantelzorgondersteuning. Het takenpakket
van de ondersteuning van onze Helpende
handen is breed.
• Thuis wonen blijft mogelijk

Een rustmoment voor uw
mantelzorger door
Helpende hand

samen aan welke ondersteuning behoefte is.

• Ondersteuning bij sociale activiteiten

Een Helpende hand kan, in situaties dat

U kunt aanvullende mantelzorg of gezelschap

• Hulp bij dagelijkse werkzaamheden

de zorg zwaar wordt voor de omgeving,

van onze Helpende handen aanvragen voor

• Ontlasten van de mantelzorger

de gewenste uren per week, voor één of
meerdere dagdelen. Wij proberen altijd
een vast gezicht als Helpende hand aan te
bieden.
U bepaalt zelf wie bij u past, wat u prettig
vindt of wat nodig is. Wij zijn graag uw
Helpende hand!

Helpende hand biedt
aanvullende zorg naast
bijvoorbeeld de zorg van
uw thuiszorgorganisatie
Helpende hand helpt u om thuis te kunnen

assistentie verlenen. Uw mantelzorger wordt
door ons ontlast, zodat het zelfstandig wonen
wel mogelijk blijft. Deze situatie kan zich
voordoen bij zowel jong als oud, gezinnen
en alleenstaanden. Het ontlasten van de
mantelzorger kan in kleine dingen zitten. Van
bijvoorbeeld het creëren van vrije tijd voor
een hobby tot ondersteuning bij koken
of samen een wandeling te maken.

blijven wonen en ondersteuning te bieden
voor lange of korte tijd. Wij kunnen u
gezelschap houden en ondersteunen door
bijvoorbeeld te koken of boodschappen

persoonlijk
betekenisvol
vertrouwd
betrokken

te doen. Of denk aan begeleiding bij een
ziekenhuis- of doktersbezoek. Dus welke zorg
u maar nodig heeft om een aangenaam leven
te hebben en te houden. Een Helpende hand
biedt u passende steun.

“U wil graag in uw
eigen vertrouwde
omgeving blijven wonen,
maar de dagelijkse
werkzaamheden thuis
lukken niet meer?”

Ondersteuning bij u
thuis met een goed
geselecteerde en
betaalbare Helpende
hand
Tarieven

Vergoedingen
hand kan in sommige situaties voor een

Helpende hand komt
graag bij u thuis voor een
persoonlijk gesprek

vergoeding in aanmerking komen. Denk

Tijdens een persoonlijk gesprek in uw eigen

hierbij aan een Persoons Gebonden Budget

omgeving staan al uw wensen en vragen

of een bijdrage vanuit de Wet langdurige

met betrekking tot mantelzorgondersteuning

zorg. Heeft u hierover vragen? Wij kijken

centraal. We inventariseren die wensen en

graag samen met u naar de mogelijkheden.

bespreken de mogelijkheden die Helpende

De aanvullende mantelzorg van Helpende

De mantelzorgondersteuning van Helpende

hand u kan bieden. Op die manier kunnen we

hand werkt volgens vaste tarieven. Zo weet

een passende Helpende hand voor u vinden.

u altijd wat u kunt verwachten. U ontvangt
maandelijks een factuur waarop een
overzicht staat met gemaakte uren en de
daarbij behorende kosten.

Aansprakelijkheidsverzekering
Als maatschappelijk betrokken
organisatie heeft Helpende hand een

De tarieven van Helpende hand zijn:

aansprakelijkheidsverzekering voor alle

Uurtarief vanaf € 22,00

Helpende handen afgesloten. U kunt hier een

Voor de inzet van een Helpende hand

beroep op doen als uw eigen verzekering een

tijdens de avond, nacht, in het weekend

eventuele schade niet dekt. Deze verzekering

of voor gespecialiseerde begeleiding

is inbegrepen bij het uurtarief. Houdt u

berekenen wij een toeslag. Bovengenoemde

rekening met een eigen risico.

Een Helpende hand wordt door ons persoonlijk
geselecteerd en is in het bezit van een
Verklaring omtrent het gedrag (VOG).
Neem contact op voor een
persoonlijk en vrijblijvend gesprek.

bedragen zijn inclusief bureaukosten,
aansprakelijkheidsverzekering en BTW.
Vanzelfsprekend nemen wij de financiën
persoonlijk met u door.

Werken als Helpende
hand iets voor u?
Werken als Helpende hand houdt in
dat u zich inzet voor de ander. Dat
geeft een tevreden gevoel. Iets voor u?
Neem snel contact met ons op.

Helpende hand
mantelzorgondersteuning
Beekstraat 1, 8162 HA Epe
0578 700 211
www.helpendehand.site
welkom@onzehelpendehand.nl
KVK 80888836

