Langer
thuis wonen?
Wij maken het
voor u mogelijk.
Uw ZorgCompaan

Langer thuis
wonen met onze
24 uurs zorg
Uw ZorgCompaan biedt de mogelijkheid om langer en
gelukkiger thuis te blijven wonen. Onze 24 uurs zorg
biedt een betaalbare aanvulling op reguliere zorg zoals
de mantelzorg en thuiszorg. Heeft u behoefte aan
extra ondersteuning? Wij bieden u een zorgteam met
2 zorgaupairs, die elkaar afwisselen.

Waarom Uw ZorgCompaan
Vast zorgteam
De zorgaupair woont bij u in
Deskundig en betrokken personeel
Grotendeels of geheel betaalbaar vanuit PGB
Vele jaren ervaring
Vele tevreden cliënten
Kwaliteit en continuïteit hoog in het vaandel

Zorg op maat
Hulp bij persoonlijke verzorging,
boodschappen, maaltijden bereiden,
gezelschap, licht huishoudelijk werk,
begeleiding bij sociale activiteiten
zoals wandelen, rekening houdend
met uw ritme en gewoontes.

Waarom aupairzorg
Bent u in de situatie gekomen waarbij u niet meer zelfstandig
thuis kunt blijven wonen omdat u veel zorg en ondersteuning
nodig heeft én u wilt niet naar een verzorgings- of verpleeghuis?
Juist dan kan aupairzorg uitkomst bieden met zorg op maat,
gezelschap en toezicht in uw eigen vertrouwde omgeving.
Aupairzorg van Uw ZorgCompaan kenmerkt zich door
zorgzaamheid en toewijding waarbij respect voor cliënt en
familie centraal staat. De zorgaupair woont bij u in. Met behulp
van een professionele zorgaupair krijgt u zo de gewenste en
noodzakelijke zorg én persoonlijke aandacht in uw eigen
vertrouwde omgeving.

Zorg op maat en persoonlijke aandacht
De inwonende zorgaupair verzorgt u en ontzorgt uw familie.
Met een inwonende zorgaupair krijgt u de zorg die nodig is op
het door u gewenste tijdstip en wordt er rekening gehouden
met uw gewoonten en ritme. De zorgaupair helpt u onder
andere met de persoonlijke verzorging, doet de boodschappen,
bereidt verse maaltijden en biedt gezelschap.
Daarnaast doet hij of zij licht huishoudelijk werk wat met name
gericht is op de veiligheid en hygiëne van de leefomgeving.
Begeleiding bij sociale activiteiten zoals wandelen, familiebezoek
en uitstapjes behoren eveneens tot de werkzaamheden.

Hoe werkt Uw ZorgCompaan
1
Huisbezoek en Intakegesprek
Uw ZorgCompaan wil graag samen met u en uw familie uw
wensen, behoeften en de zorgvraag inventariseren. Dit doen
wij door middel van een vrijblijvend huisbezoek. Past
aupairzorg bij u? Dan stelt onze zorgconsulent tijdens een
volgend intakegesprek uw zorg- en cliëntprofiel op. Zo kunnen
wij garanderen dat wij de afgesproken dienstverlening invullen
met de juiste zorgaupair. Een goede match tussen u en de
zorgaupairs is natuurlijk essentieel.

3
Vastleggen van de gemaakte afspraken
Alle afspraken die gemaakt worden tussen u en
Uw ZorgCompaan, over onder andere de inhoud en duur van
de dienstverlening en het afgesproken tarief, worden
vastgelegd in een zorgovereenkomst. Zo weten beide partijen
wat zij van elkaar mogen verwachten.

2
Samenstelling van het team
Aansluitend op het intakegesprek wordt het zorg- en
cliëntprofiel besproken met onze geselecteerde potentiële
zorgaupair die volgens Uw ZorgCompaan het beste bij uw
zorgprofiel past.Vervolgens plannen wij een kennismaking
met de geselecteerde zorgaupair(s), u en familie. U heeft
daarbij altijd het laatste woord! Uiteindelijk stellen we in
overleg met u een team samen van 2 vaste zorgaupairs.

4
Start zorg
Na ondertekening van de zorgovereenkomst kan de samenwerking vaak binnen 24 uur tot 48 uur van start gaan. Een
vaste zorgconsulent bezoekt u daarna regelmatig, evalueert de
dienstverlening en stelt deze zo nodig bij.

“Veilig en vertrouwd”

“Persoonlijke
zorg en
aandacht”

Aupairzorg, betaalbaar en betrouwbaar
Iedereen met een zorgprofiel van minimaal vier, vastgesteld
door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), komt in
principe in aanmerking voor een persoonsgebonden budget
(PGB). Met dit persoonsgebonden budget krijgt u zelf de regie
over waar, wanneer en door wie zorg gegeven moet worden.
Met dit persoonsgebonden budget kan de aupairzorg
grotendeels en in sommige gevallen geheel betaald worden.
Komt u niet in aanmerking voor een persoonsgebonden budget
of krijgt u de kosten gedeeltelijk vergoed? Dan kunt u de
kosten van onze dienstverlening aftrekken van de
inkomstenbelasting vanuit de aftrekpost Extra Gezinshulp.
Uw ZorgCompaan kijkt samen met u en uw familie naar de
invulling van de zorg binnen het beschikbare budget.
Als er een persoonsgebonden budget moet worden
aangevraagd? Uw ZorgCompaan helpt u graag door u te
verwijzen naar partijen die u hierbij kunnen helpen.

Persoonlijke zorg en aandacht in het dagelijks leven
De inwonende zorgaupair van Uw ZorgCompaan is min of meer
permanent aanwezig en is een belangrijke schakel om u zoveel
mogelijk te ondersteunen en te begeleiden met de zorg die u
nodig heeft. Ervaring leert dat ritme, gewoonten en routines
van het dagelijks leven belangrijk zijn voor het welzijn en
comfort van alle cliënten. De zorgaupair biedt u gezelschap,
ontvangt uw visite, gaat met u wandelen of gaat bijvoorbeeld
mee naar de dokter. Kortom, de zorgaupairs maken deel uit van
het dagelijks leven. Aupairzorg garandeert een stabiele situatie
voor cliënt en familie.
Deskundige en ervaren zorgaupairs
Onze zorgaupairs worden zorgvuldig geselecteerd, gescreend
en op grond van hun kwalificaties en karaktereigenschappen
ingezet.
Onze zorgaupairs hebben een zorgdiploma en/of hebben de
nodige praktijkervaring. Uw ZorgCompaan werkt met name met
buitenlandse zorgaupairs uit Bulgarije, Hongarije, Polen,
Roemenië en Slowakije. Het merendeel van onze zorgaupairs
kan in het Engels, Duits of Frans communiceren.
Daarnaast beschikken wij over meerdere zorgaupairs die
functioneel in het Nederlands kunnen communiceren.

Bel +31(0)344 - 603 891 om de mogelijkheden
van een inwonende zorgaupair te bespreken

“Betrouwbaar en
betaalbaar”

Heeft u vragen?
Wij helpen u graag verder
Voor meer informatie en vragen, kunt u contact opnemen met
Uw ZorgCompaan, telefoon +31(0)344 - 603 891 of kijk op
www.uwzorgcompaan.eu. Wij helpen u graag verder.

Uw ZorgCompaan

Uw ZorgCompaan B.V.
Ommerenveldseweg 44
4032 NC Ommeren

+31(0)344 – 603 891
info@uwzorgcompaan.eu
www.uwzorgcompaan.eu

