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Hulp in huis

U bent in goede handen

THUISPAKKET

Merkt u dat u wel eens hulp
in huis kunt gebruiken?

U verlangt naar veiligheid,
rust en gezelligheid in uw
woning.

Een werkelijk uniek pakket.

Het THUISPAKKET van Stuyvers
Care Community is een all-in pakket.
Betaalbaar en betrouwbaar.
De Stuyvers Groep B.V. is gecertificeerd
en levert 100% kwaliteit en service
door ervaring en het continu opleiden
en trainen van zijn personeel.

Wij zorgen onder andere voor de
interieurverzorging in uw woning,
zodat u met een gerust en comfortabel
gevoel kunt herstellen in uw eigen
thuissituatie.

Ons specialistische THUISPAKKET
bestaat uit een zeer brede dienstverlening. Iedere situatie is anders,
ieder THUISPAKKET is anders.
We streven naar een pakket op maat.
De tariefstelling voor 2015
is v.a. € 23,50 per uur exclusief BTW.

Onze aandacht
Stuyvers Care Community biedt de zorgorganisaties en particulieren in zijn netwerk specialistische en kwalitatief
hoogstaande schoonmaakdienstverlening, eigen glasbewassing, persoonlijke verzorging, tuinverzorging,
klussendienst, oppas voor kinderen, oppas voor dieren met uitlaatservice, training thuis met e-learning en kookles.
Wij zijn servicegericht en betrouwbaar. Vanuit dit oogpunt stellen wij samen met de opdrachtgever een proﬁel op
en selecteren wij de juiste mensen uit ons team van specialisten die overeenkomen met uw wensen.

www.stuyversgroep.nl

Een passend
THUISPAKKET

Het Stuyvers
THUISPAKKET

De veelbesproken
zorgsector heeft behoefte
aan vakmanschap,
innovatie,
kostenbesparingen
en kwaliteitsborging.

Na een operatie bent
u vaak afhankelijk van
thuiszorg en mantelzorgers.

Als u als mantelzorger
op vakantie wilt, is dit
mogelijk.

Met ons betrokken team kunt u met een
zeker en gerust gevoel thuis herstellen.

De zorgorganisaties en particulieren
in ons netwerk bieden wij kwalitatieve
schoonmaakdienstverlening,
eigen glasbewassing, persoonlijke
verzorging en verpleging,
tuinverzorging, klussendienst,
oppas voor kinderen en dieren, training
thuis met e-learning en kookles.

Ook geven wij trainingen op het gebied
van specialistische reiniging, gastvrijheid
en bejegening voor een (nog) betere
zelfredzaamheid en samenredzaamheid.

Alles wat u dierbaar is, is in goede
handen bij ons. Wij verzorgen uw
naasten, uw interieur en huisdieren.
Ook reageren wij op hulpvragen.
U kunt dus met een gerust hart
op vakantie gaan.

Eén ding is zeker:
U bent bij ons in goede handen!

Een aantal voorbeelden:
• Schoonmaakdiensten naar uw
wensbeeld.
• Een tuinman voor tuinverzorging.
• Koken voor uw familie en/of vrienden.

Het THUISPAKKET stappenplan
Wij hebben een pro-actieve en adviserende rol. Stuyvers Care Community zorgt
voor een gedegen stappenplan en de juiste samenstelling van uw THUISPAKKET.
1. Een oriënterend gesprek De intake
De gesprekken binnen het
stappenplan zijn vrijblijvend
en kosteloos. We gaan
in op uw wensen voor
schoonmaakdiensten en
eventuele hulpvragen, zoals
persoonlijke verzorging of oppas.
2. Advies door een
gespecialiseerde manager
Aan de hand van twee
gesprekken schrijven we een
advies. Uw familie kan digitaal en

real-time betrokken worden in het
overleg. Voor de intake hebben
we een zorgmanager en facilitair
manager beschikbaar.
3. Advies met eventueel
een ‘aangepaste’ tekening
van de woning
Nadat we het voorstel uitgebreid
hebben besproken, passen
we het waar nodig naar uw
wensen aan. De gespecialiseerde
verpleegkundige, schoonma(a)k(st)er, tuinman of timmerman neemt het werkschema

met u door. Hierbij gebruiken we
een activiteitenoverzicht voor de
dagbesteding.
Tijdens het adviesgesprek maken
we gebruik van tekeningen en
foto’s.
4. Definitieve aanvraag
en kostenoverzicht
In dit laatste stadium stemmen
we alle gemaakte afspraken
met u af, waarna de aanvraag
definitief wordt gemaakt.
We bieden de mogelijkheid
tot automatische incasso.

Bel ons op 010 284 70 60 of mail naar info@stuyversgroep.nl
alles helder
facilitaire en technische diensten
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