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Thuisbegeleiding aanvragen en vergoeding
Voor Careyn thuisbegeleiding heeft u een indicatie/beschikking van uw 
gemeente nodig. Dit kunt u aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente, 
buurtteam of sociaal wijkteam. Of via de Wet langdurige zorg, hiervoor 
vraagt u een indicatie aan via CIZ. U betaalt, afhankelijk van gemeente 
en financieringsstroom, een eigen bijdrage. Het CAK  berekent uw eigen 
bijdrage en stuurt u ook de rekening. Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met Careyn Klantenservice 088 1239988. 

Team Thuisbegeleiding Goeree-Overflakkee
Team Thuisbegeleiding Hoeksche Waard
Team Thuisbegeleiding Utrecht Stad
Team Thuisbegeleiding Utrecht West
Team Thuisbegeleiding Voorne Putten, Nissewaard

www.careyn.nl/thuisbegeleiding

Waar vindt u de teams van Careyn Thuisbegeleiding?



Begeleiding in de praktijk 
Samen met u werken we op een praktische en doelgerichte manier aan het 
verminderen van uw problemen en het verbeteren of stabiliseren van uw 
situatie. Dit doen we door het voeren van ondersteunende, motiverende en 
activerende gesprekken. Wat gaat er al goed en wat kan beter? Wij stellen 
een plan op met doelen die samen met u zijn gemaakt. Aan de hand van deze 
doelen gaan we met elkaar aan de slag. Wij nemen het niet van u over, maar 
helpen om weer grip te krijgen op uw leven, daarbij hebben we nauw contact 
met uw naasten en andere hulpverleners of betrokkenen. Doel blijft dat u zich 
weer zelf redt en dat u weer in staat bent uw eigen leven zelfstandig te leiden.

Hulp op vele terreinen
De medewerkers thuisbegeleiding zijn breed opgeleide professionals, die 
ruime ervaring hebben in praktische begeleiding en ondersteuning bij u 
thuis. Zij bieden hulp op tal van terreinen. Niet alleen op psychosociaal vlak, 
maar ook het samen met u opnieuw organiseren van uw huishouden of de 
administratie en het aanleren van vaardigheden hierin. Thuisbegeleiding kan 
eveneens een aanvulling zijn op een psychiatrische of andere behandeling.

Bij u thuis
Een thuisbegeleider, de naam zegt het al, komt bij u thuis. Voor u is dat 
ook prettig, want u hoeft de deur niet uit. Maar nog belangrijker is dat de 
thuisbegeleider en u een helder beeld krijgen 
van uw problemen, hoe hiermee om 
te gaan en de mogelijk haalbare 
oplossingen.

Voor wie is Thuisbegeleiding bedoeld?
Thuisbegeleiding is er voor iedereen die door 
psychische, sociale of andere omstandigheden extra 
ondersteuning nodig heeft. Hulp uit de omgeving is 
dan niet meer voldoende. Bijvoorbeeld bij vragen 
en problemen als gevolg van ADHD, autisme, 
verslaving, isolement, dementie, schulden of een 
verstandelijke/lichamelijke beperking.

CAREYN THUISBEGELEIDING IN HET KORT
Onze thuisbegeleider bezoekt u thuis en probeert samen 
met u problemen op te lossen en geeft:
•  adviezen om zelfstandiger te zijn, eigen regie te vergroten of langer 

zelfstandig thuis blijven wonen;
•  praktische tips om taken uit te voeren;
• ondersteuning in kwetsbare gezinnen;
• hulp om zelf aan de slag te gaan;
• mantelzorgondersteuning;
• ondersteuning bij toeleiden naar andere woonvorm.

“Wij nemen het niet van 
u over, maar helpen om 
weer grip te krijgen op 

uw leven.”

“Wij pakken samen de 
knelpunten aan en we bouwen 

uit wat goed gaat”.


