Vrijwillige thuishulp
Omschrijving
Vrijwillige thuishulp is hulp en ondersteuning door een vrijwilliger. De inzet is persoonsgericht
en alleen voor die persoon waar de aanvraag voor/door ingediend is.
Vrijwillige thuishulp beoogt met het inzetten van vrijwilligers een antwoord te geven op de
hulpvragen van thuiswonende mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap,
chronisch en langdurige zieken, dementerenden en mantelzorgers. De vrijwillige thuishulp
kan een bijdrage betekenen om mensen zolang mogelijk thuis te kunnen laten wonen en/of
om mantelzorgers te ontlasten en ondersteunen.
De doelstelling wordt in overleg met de vrager bepaald. Over het algemeen geldt dat de
volgende doelen bepalend zijn:
• Het ontwikkelen van een contact gericht op een helend effect van de zelfredzaamheid
(herstel van zelfvertrouwen, versterken, behouden van de zelfstandigheid en
vergroten van het netwerk)
• Bijdragen aan zelfstandig functioneren van de cliënt
• Ondersteuning gericht op preventie, bij jeugdigen met problemen met opgroeien en
bij ouders gericht op de ontwikkeling en het opvoeden
• Voorkomen van isolement, bevorderen van deelname aan het maatschappelijke
verkeer
• Voorkomen van overbelasting van mantelzorgers.
Het gaat om activiteiten als:
• Directe ondersteuning: zoals samen wandelen, samen fietsen, een boek voorlezen,
computeren, contactbezoek, begeleiding bij bezoek aan arts of ziekenhuis, naar
theater of concert begeleiden enzovoort
• Als respijtzorg: de zorg tijdelijk overnemen van de mantelzorger.
De vrijwilligers verrichten geen verpleegkundige handelingen en doen geen huishoudelijk
werk. Ook functioneren de vrijwilligers niet als klussendienst.

Voor wie is vrijwillige thuishulp bedoeld?
Vrijwillige thuishulp is bedoeld voor:
• mensen met een lichamelijke beperking
• mensen met een verstandelijke beperking
• mensen met een zintuiglijke beperking
• mensen met psychische of psychiatrische problematiek,
• mensen met een psychogeriatrische aandoening
• chronisch en/of langdurig zieken
• dementerenden
• ouderen
• mensen die de zorg hebben voor een ander (mantelzorgers)

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig om hulp en ondersteuning te krijgen van vrijwillige thuishulp.
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Aanvraagprocedure
Voor meer informatie en advies over vrijwillige thuishulp kunt u contact opnemen met Wmoloket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen
met de desbetreffende leverancier. Dit kan telefonisch, schriftelijk en digitaal.
Volgens een vaste procedure wordt de intake en koppeling tussen cliënt en vrijwilliger tot
stand gebracht. Op vaste tijden volgen evaluatie en bijstelling van de match en de vorm(en)
van ondersteuning. De verstrekte gegevens worden in een geautomatiseerd bestand
vastgelegd. Hiervoor wordt toestemming aan u gevraagd.

Eigen bijdrage?
Nee, er is geen sprake van een eigen bijdrage. De kosten die worden gemaakt, bijvoorbeeld
als u samen een kopje koffie drinkt of een theater bezoekt komen wel voor rekening van de
hulpvrager. Dit geldt ook voor de eventuele vervoerskosten.
Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen

04-12-2017

Leverancier
Surplus Informele Zorg
Adres:
Leuvenaarstraat 91
4811 VJ Breda
Telefoon:
0168-323350
Email:
mantelzorg@surpluswelzijn.nl
Website:
www.surpluswelzijn.nl
Folder beschikbaar:
ja
Stichting Welzijn Zundert
Adres:
De Welborg 4
4881 CZ Zundert
Telefoon:
076-5972200
Email:
info@swzundert.nl
Internet:
www.swzundert.nl
Folder beschikbaar:
ja
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