Huishoudelijke ondersteuning door
Heemzicht

U wilt, waarschijnlijk, zo lang mogelijk in uw eigen vertrouwde omgeving blijven
wonen. Ook als u (tijdelijk) hulp of zorg nodig hebt. Dat is mogelijk, want
woonzorgcentrum Heemzicht biedt een breed en compleet aanbod op het gebied van
wonen, welzijn en zorg. Ook ondersteuning bij het huishouden in de thuissituatie.
Ondersteuning op maat
De gemeente bepaalt of u recht heeft op huishoudelijke ondersteuning. In
samenspraak met u wordt een ondersteuningsplan gemaakt om u de ondersteuning
op maat te bieden. In dit plan staat omschreven wat u zelf nog kunt, wat uw familie
en/of mantelzorgers voor u kunnen oppakken en welke werkzaamheden de
huishoudelijk medewerkers van Heemzicht uitvoeren.
Waarom de huishoudelijke ondersteuning door Heemzicht?
Heemzicht is een woonzorgcentrum dat verschillende vormen van zorg levert.
Huishoudelijke ondersteuning is één van de vormen. Heemzicht is in de gemeente
Korendijk gevestigd en heeft zijn dienstverlening vooral gericht op de inwoners van
Korendijk. Voor u als inwoner van de gemeente Korendijk heeft dat voordelen. Wij
weten wat de normen en waarden in de verschillende dorpen zijn en respecteren
deze. Daarnaast werken er veel mensen uit Korendijk bij Heemzicht en is de kans
daardoor groot dat er een bekend gezicht bij u over de vloer komt.
Heemzicht is een kleine organisatie, die gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is.
Als u ons een keer nodig hebt, hebt u direct persoonlijk contact met de
zorgcoördinator. Wij zijn u snel van dienst!
Andere vormen van zorg
Als de huishoudelijke ondersteuning niet toereikend meer is, groeit onze
dienstverlening met u mee. Heemzicht biedt namelijk ook thuiszorg (verzorging en
verpleging). En u kunt ook, als u de juiste indicatie heeft, wonen in ons
woonzorgcentrum. Zo behoudt u uw vertrouwde zorgaanbieder!
Op het moment dat u geen indicatie (meer) krijgt of de indicatie niet toereikend is,
bestaat ook altijd de mogelijkheid om op particuliere basis zorg bij Heemzicht af te
nemen.

Huishoudelijke Hulp Toelage
Met de Huishoudelijke Hulp Toelage (HHT) is het mogelijk dat bepaalde cliënten
bovenop de WMO-indicatie extra uren bij Heemzicht kunnen inkopen voor € 9,50 per
uur. Het gaat om de volgende doelgroepen:
• cliënten met een geldige WMO-indicatie
• mantelzorgers
• cliënten van 80 jaar of ouder.
Voor meer informatie over de HHT neemt u contact op met de gemeente Korendijk.
Meer weten?
In Heemzicht is een informatiepunt op het gebied van wonen, welzijn en zorg
opgericht. Op elke werkdag zijn onze medewerkers (en medewerkers van Welzijn
HW en HW Wonen) beschikbaar voor al uw vragen.
Woonzorgcentrum Heemzicht
Voorstraat 26
3265 BV Piershil
0186-693122
info@heemzicht.nl
www.heemzicht.nl

