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Mensen blijven graag zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen, 
in hun vertrouwde huis en 
buurt. Maar als u een dagje 
ouder wordt, of in uw gezin 
te maken heeft met ziekte of 
een beperking, kan het huis-
houden lastig voor u worden. 
Vraag dan altijd eerst zelf hulp 
in uw omgeving, bijvoorbeeld 
aan uw partner, kinderen, 
bekenden of buren. Misschien 
kunt u ook zelf iemand in-
huren om u te helpen. 

Als dat echt niet gaat, dan komt 
u mogelijk in aanmerking voor 
hulp bij het huishouden vanuit 
de gemeente. Hoe dat gaat, 
leest u in deze folder. Samen 
kijken wij naar wat u zelf nog 
kunt doen of regelen, en waarbij 
u echt hulp nodig heeft om te 
kunnen wonen in een schoon 
en leefbaar huis.

Vormen van hulp bij het huis-
houden: in natura of pgb
De gemeente is verantwoordelijk 
voor hulp bij het huishouden 
voor mensen die dit zelf niet 
meer kunnen, op grond van de 
Wet maatschappelijke onder-
steuning 2015 (Wmo). Die hulp 
bestaat in twee vormen:
   De gemeente zorgt dat 
iemand u komt helpen bij het 
huishouden (u krijgt de hulp 
‘in natura’).  
Over deze vorm van hulp gaat 
deze folder. U kunt zelf kiezen  
uit de organisaties waarmee de 
gemeente een contract heeft 
(zie het overzicht achterin). 

Of: 
   U krijgt een persoonsgebonden 
budget (pgb) van de gemeente 
Nijmegen. Dat is een geld - 
bedrag waarmee u zelf hulp 
bij het huishouden kunt 
regelen. Deze folder gaat  
niet over huishoudelijke hulp 
via een pgb. Daarvoor heeft 
de gemeente Nijmegen de 
folder ‘Zelf uw zorg regelen 
met een pgb’.

Hulp bij het huishouden: samen zorgen voor 
een schoon en leefbaar huis
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Mantelzorgcompliment
Krijgt u veel hulp van een 
familielid of bekende, en wilt u 
die bedanken? Misschien 
komt hij/zij in aanmerking voor 
een mantelzorgcompliment 
van de gemeente. Dat is een 
geldbedrag van 150 euro. 
U kunt het jaarlijks voor uw 
mantelzorger aanvragen 
tussen 1 januari tot 1 juli. 
Kijk voor de voorwaarden op 
www.nijmegen.nl/digitaalloket  
(zoekterm: ‘mantelzorg-
compliment’).
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Stap 1: Vraag uw omgeving 
om hulp 
Als u hulp nodig heeft, vraag dan 
eerst om hulp in uw omgeving. 
Bijvoorbeeld aan uw partner, 
kinderen, bekenden of buren. 
Misschien kunt u ook zelf 
iemand inhuren om u te helpen. 

Stap 2: De Informatie- en 
Advieslijn
Kunt u zelf geen oplossing 
vinden? Dan kunt u contact 
opnemen met de Informatie- en 
Advieslijn van de Stips en 
Sociale Wijkteams, telefoon 
088–0011300. Bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.30 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur. Zij 
stellen u vragen, om te zien of u 
mogelijk in aanmerking komt 
voor hulp. 

Stap 3: Keukentafelgesprek 
Sociaal Wijkteam
Als u mogelijk in aanmerking 
komt voor hulp, dan wordt met u 
een afspraak gemaakt voor een 
gesprek met een medewerker 
van het Sociaal Wijkteam. 
In dit team werken mensen van 
verschillende zorg- en welzijns-

organisaties in uw wijk samen, 
zoals de wijkverpleegkundige, 
opbouwwerker, maatschappelijk 
werker, Wmo-consulent en 
ouderenadviseur. 

Een medewerker van het Sociaal 
Wijkteam komt bij u op bezoek 
voor een keukentafelgesprek. 
Het doel van het gesprek is 
helder te krijgen waar u tegen- 
aan loopt, en wat u nog zelf,  
of samen met mensen uit uw 
omgeving, kunt doen. Het Sociaal 
Wijkteam stelt vast of u ook 
huishoudelijke hulp (HH) via 
de gemeente nodig heeft. 
Het Sociaal Wijkteam geeft 
dit door aan de gemeente en 
vermeldt of het gaat om HH1 
(schoonmaakwerk, maaltijd-
voorziening en/of de was) of 
HH2 (HH1 plus organisatie van 
het huishouden en/of kindver-
zorging). In principe schrijft het 
Sociaal Wijkteam géén aantal 
uren hulp voor. Alleen als de 
inschatting is dat u boven-
gemiddeld veel hulp nodig heeft, 
dan beschrijft het Sociaal Wijk-
team de taken en het benodigde 
aantal uren. 

Hulp nodig: welke stappen zet u?
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Meer informatie over het Sociaal 
Wijkteam en het keukentafel-
gesprek staat op de website 
van de Sociale Wijkteams: 
www.swtnijmegen.nl.

Stap 4: Huisbezoek zorgaan-
bieder: een plan van aanpak 
U kunt zelf kiezen uit een aantal 
zorgaanbieders, waarmee de 
gemeente een contract heeft. 
U vindt een overzicht van aan-
bieders achterin deze folder. 
De gekozen zorgaanbieder komt 
bij u thuis voor een gesprek, 
waarin u samen een persoonlijk 
plan van aanpak opstelt voor 
een schoon en leefbaar huis*. 
Daarin staat welke werkzaam-
heden uw hulp voor u gaat doen, 

en hoe vaak. Dit plan van aan-
pak ondertekent u samen na 
afl oop van het gesprek.

*  Dit plan hoeft niet te worden 
gemaakt als het Sociaal Wijk-
team reeds de benodigde 
uren hulp heeft vastgesteld.

Stap 5: Beschikking van de 
gemeente
Het plan wordt onderdeel van 
de formele ‘beschikking’ die 
u van de gemeente krijgt. 
Tegen dit besluit kunt u 
bezwaar maken. Hoe u dat 
doet, staat in uw beschikking. 
U kunt dit ook nalezen op 
www.nijmegen.nl/digitaalloket 
(zoekterm: ‘bezwaarschrift’).

Ondersteuning bij keuken tafelgesprek of huisbezoek
Het is prettig als u vóór de gesprekken al heeft nagedacht over wat 
u zelf nog kunt doen in het huishouden, en waarmee uw familie, 
bekenden of buren kunnen helpen. U mag iemand die u vertrouwt en 
die uw situatie goed kent, vragen om bij de gesprekken aanwezig 
te zijn. Bijvoorbeeld een goede kennis, familielid of mantelzorger. 

U kunt daarnaast ook kosteloos een onafhankelijke cliëntonder-
steuner vragen aanwezig te zijn. Dat kan via MEE Gelderse Poort: 
info@meegeldersepoort.nl, tel. 088-6330000. Heeft u een ggz-achter-
grond, dan kunt u cliëntondersteuning aanvragen via het Zelfregie-
centrum: ondersteuning@dekentering.info, tel. 024-3249975. 
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Tijdelijk aanbod: 
extra uren hulp bijkopen
Kunt u tijdelijk wat extra hulp 
gebruiken, voor taken die 
uw hulp normaal gesproken 
niet verzorgt? Dan biedt de 
gemeente u tot juli 2017 
de mogelijkheid goedkope 
uren hulp bij te kopen. Zie 
www.nijmegen.nl/digitaalloket 
(zoekterm: ‘extra uren’). 
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Wat een schoon en leefbaar huis 
voor u betekent, en welke hulp 
u daarvoor nodig heeft, is voor 
iedereen anders. Dat hangt 
bijvoorbeeld af van uw gezins-
samenstelling en gezondheid. 
Daarom is het ook voor iedereen 
anders welke huishoudelijke 
taken de hulp precies doet, 
en hoe vaak. 

Uw hulp doet wat nodig is 
qua hygiëne en leefbaarheid. 
Dat wil niet altijd zeggen dat 
elke kamer wekelijks schoon-
gemaakt wordt. Bij de meeste 
klanten verzorgt de hulp ook 
niet alle huishoudelijke taken 
die in deze folder genoemd 
worden. Het kan zo zijn dat 
deze aanpak niet helemaal 
voldoet aan uw persoonlijke 
standaard en verwachtingen. 

Een schoon en leefbaar huis 
betekent in ieder geval dat de 
volgende kamers/ruimten met 
enige regelmaat schoongemaakt 
worden: woonkamer, keuken, 
slaapkamer, hal/overloop, bij-
keuken, badkamer, toilet en trap.

Een ‘schoon en 
leefbaar huis’

Mogelijke taken voor uw hulp
(uitzonderingen in overleg met 
zorgaanbieder)

In principe wel: Opruimen, 
stof afnemen, bedden ver-
schonen, afwassen, dweilen, 
sanitair en keuken schoon-
maken, bedden verschonen, 
de was doen, strijken, en/of 
maaltijden verzorgen. Deze 
vorm van hulp bij het huis-
houden heet HH1.
 
In principe niet: Hobbyruimte, 
berging, kelder, logeerkamer, 
zolder en buitenruimten 
schoonmaken, dieren en 
planten verzorgen, werkzaam-
heden buiten de woning, ramen 
lappen of grote schoonmaak. 

In bepaalde situaties: Zorgen 
voor regie in het huishouden 
en verzorging van inwonende 
kinderen (soms inclusief naar 
school brengen). 
Deze vorm van hulp bij het 
huishouden heet HH2 (HH1, 
aangevuld met organisatie 
van het huishouden en/of 
kindverzorging). Het Sociaal 
Wijkteam stelt met u vast of 
u dit nodig heeft.
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U betaalt voor hulp bij het 
huishouden een periodieke 
eigen bijdrage. Daarmee betaalt 
u eigenlijk zelf een deel van de 
kosten, de gemeente betaalt de 
rest. De gemeente Nijmegen 
berekent niet de hoogte van uw 
eigen bijdrage. Dat doet het 
Centraal Administratie Kantoor 
(CAK). U betaalt de eigen 
bijdrage ook aan het CAK. 

De maximale hoogte van uw 
bijdrage hangt af van:
   uw verzamelinkomen en dat 

van uw eventuele partner van 
twee jaar geleden;

   of u ook een eigen bijdrage 
betaalt voor andere voor-
zieningen;

   uw eigen vermogen;
   de samenstelling van uw 

huishouden;
   uw leeftijd.

Lees meer hierover op 
www.hetcak.nl of bel het CAK 
op tel. 0800-1925.

Let op: als uw hulp de ene week 
meer uren komt dan de andere, 
kan uw periodieke eigen bijdrage 
verschillen!  

De gemeente en de zorgaan-
bieders vinden het belangrijk 
dat u de hulp krijgt die met u 
is afgesproken, dat uw huis 
schoon en leefbaar is, en dat u 
tevreden bent. De gemeente 
Nijmegen organiseert daarom 
ieder jaar klanttevredenheids-
onderzoeken onder een 
steekproef van klanten. Ook 
zorgaanbieders houden klant-
tevredenheidsonderzoeken.

Heeft u vragen, of bent u niet 
tevreden over de hulp die krijgt? 
Bespreekt u dit dan met uw 
zorgaanbieder. Uw zorgaan-
bieder heeft ook een klachten-
regeling. U vindt die meestal 
op de website, of u kunt ernaar 
vragen. Komt u er met uw zorg-
aan bieder niet uit? Bel dan de 
gemeente op tel. 14024.
 
Klachtondersteuning
Als u er zelf niet uitkomt bij 
klachten over een hulpverlener, 
zorgaanbieder of de gemeente, 
kan een onafhankelijke ver-
trouwenspersoon van Advies-
punt Zorgbelang u (gratis) 
ondersteunen. Bijvoorbeeld met 

Kosten: eigen bijdrage Kwaliteit
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advies over het oplossen van 
de klacht, maar ook met hulp bij 
een klacht- of bezwaarprocedure. 
De vertrouwenspersoon gaat 
vertrouwelijk met uw gegevens 
om. Bel 026-3842826 
(werk dagen 9.00-16.30 uur) 
of mail vertrouwenspersoon@
zorgbelanggelderland.nl. 

Als er iets verandert, geef dit 
dan zo snel mogelijk door aan 
de gemeente. 
Het wijzigingsformulier dat u 

hiervoor in moet vullen, staat op 
www.nijmegen.nl/digitaalloket 
(zoekterm: ‘wijziging doorgeven’). 
Dit geldt in ieder geval voor een 
wijziging in uw woonsituatie, 
zoals adres en gezinssamen-
stelling, als uw bankrekening-
nummer wijzigt, en als u (tijdelijk) 
geen gebruik meer maakt van de 
hulp of de hulp wilt beëindigen. 

U bent vrij om een van de 
andere gecontracteerde zorg-
aanbieders te kiezen. Geef dit 
door aan de gemeente via 
bovenstaande website, en houd 
rekening met de opzegtermijn 
van uw huidige zorgaanbieder.

Wijziging doorgeven 
of overstappen
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   Acteon Thuiszorg

   Alfa & Zorg 

    Stichting Curia Thuiszorg

   Thuiszorg ELELE B.V. 

   Thuiszorg Evital 

    Zorgcentrum Huize Rosa 

   Humazorg

   Thuiszorg INIS

   Interzorg

    Coöperatie Multidag U.A.

   Dienstencentrum OBG

   Thuisgenoten

   Tzorg

   Thuiszorg Vérian

   Stichting Zahet

   Zorgsamen B.V.

Overzicht aanbieders hulp bij het huishouden 

De volgende zorgaanbieders hebben een contract met de 
gemeente Nijmegen: 
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ACTEON THUISZORG

Adres: 
Einsteinstraat 14, 
6533 NN Nijmegen

Telefoon: 
024-3651630 (spoednummer buiten 
kantoortijden: 06-12901809)

E-mail: 
info@acteonthuiszorg.nl

Website: 
www.acteonthuiszorg.nl

Bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 17.00 
uur (bij spoed 7 dagen per week, 24 uur 
per dag op het spoednummer)

Omschrijving: 
Acteon biedt vanuit een regionaal 
gestuurde organisatie dienstver lening in 
de thuiszorg. Via de Wet maatschappe-
lijke ondersteuning (Wmo) levert Acteon 
Thuiszorg huishoudelijke ondersteuning. 
Door de combinatie van moderne 
aansturing en inrichting van de 
(regionale) organisatie wil Acteon de 
organisatiekosten laag houden. 
Hierdoor is er ruimte en aandacht om 
de dienstverlening goed in te richten 
voor cliënten en medewerkers.

Overige diensten: 
tuinonderhoud, uitlaatservice, gezel -
schapsdiensten, organisatie van uw 
huishouden, maaltijd service, extra 
ondersteuning met of zonder signa-
lering naar familie/mantelzorgers voor 
kwetsbare groepen, klussendienst.

ALFA & ZORG 

Postadres: 
Antwoordnummer 6003, 1380 VC Weesp

Bezoekadres:
Rijnkade 192, 1382 GT Weesp 

Telefoon: 
0294-482664 (spoednummer: 
06-46298365)

E-mail: 
info@alfazorg.nl

Website: 
www.alfazorg.nl

Bereikbaar:  
maandag t/m vrijdag van 7.30-16.30 uur. 
Bij spoed tussen 7.30 en 19.30 uur op 
het spoednummer.

Omschrijving:  
Alfa & Zorg is een thuiszorginstelling 
waarop u kunt vertrouwen. De mede-
werkers van Alfa & Zorg bieden u hulp 
en zorg bij het huishouden, om u te 
helpen zo lang mogelijk zelfstandig in uw 
eigen vertrouwde omgeving te blijven 
wonen. Hierbij kunt u denken aan allerlei 
huishoudelijke taken waar u hulp bij nodig 
hebt, zoals het wasgoed, de badkamer 
schoonhouden en stofzuigen. De mede-
werkers van Alfa & Zorg komen uit de 
buurt en zo is hulp altijd dichtbij. U kunt 
altijd rekenen op een schoon en opge-
ruimd huis én op persoonlijke aandacht.

Overige diensten:  
begeleiding, maaltijdvoorziening, 
jobcoaching, helpende hand aan huis.
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STICHTING CURIA THUISZORG

Adres: 
Graafseweg 274,
6532 ZV Nijmegen

Telefoon: 
024–6791859 (bij spoed 7 dagen per 
week, 24 uur per dag op het spoed-
nummer 06-18682497 of 06-41988858)

E-mail: 
info@curiathuiszorg.nl     

Website: 
www.curiathuiszorg.nl
     
Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 
17.00 uur (buiten kantooruren op 
het spoednummer)

Omschrijving:  
St. Curia Thuiszorg is een multi culturele 
organisatie die zorg biedt aan mensen, 
ongeacht hun leeftijd en beperking(en). 
Wij doen ons uiterste best om belangen 
te behartigen ongeacht uw afkomst en 
geloof. Ons team bestaat uit ervaren 
zorgverleners die alles voor u inzetten 
om professioneel zorg te leveren.

Overige diensten: 
persoonlijke verzorging, verpleging, 
begeleiding individueel, dagbesteding, 
jeugd(zorg) en vrijwillige begeleiding bij 
de Lutherse kerk (Diaconie).

THUISZORG ELELE B.V. 

Adres:  
Daltonstraat 27 A, 
6533 LJ Nijmegen

Telefoon: 
024-3500029 (spoednummer buiten 
kantoortijden: 06-81756676)

E-mail: 
receptie@thuiszorgelele.nl

Website: 
www.thuiszorgelele.nl 

Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 
uur. (bij spoed 7 dagen per week, 
24 uur per dag op het spoednummer)

Omschrijving:   
Thuiszorg ELELE biedt sinds 2008 
professionele zorg in Nijmegen en om-
streken. Naast het feit dat wij ervaren 
en betrouwbaar zijn, streven wij ernaar 
continu kwaliteit en zorg op maat te 
leveren. Bij ons staat u centraal! 
Thuiszorg ELELE heeft in de afgelopen 
jaren een grote groep cliënten zorg 
geleverd met verschillende achter-
gronden, en is daarmee een multi-
culturele organisatie, die rekening 
houdt met uw normen en waarden.

Overige diensten:
dagbesteding basis, dagbesteding 
specialistisch, persoonlijke verzorging, 
verpleging en begeleiding.
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THUISZORG EVITAL

Adres: 
Johan de Wittlaan 252, 
6828 WS Arnhem

Telefoon: 
026–3513360 (spoednummer buiten 
kantoortijden: 06–81685510)

E-mail:
info@thuiszorgevital.nl

Website: 
www.thuiszorgevital.nl

Bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 8.30 – 18.00 
uur. (bij spoed 7 dagen per week, 
24 uur per dag op het spoednummer)

Omschrijving: 
Thuiszorg Evital levert zorg in de eigen 
taal en cultuur op het gebied van huis-
houdelijke ondersteuning. Wanneer 
huishoudelijke taken niet meer uitge-
voerd kunnen worden in verband met 
ouderdom, lichamelijke en/of psychische 
klachten, kunnen onze huishoudelijke 
medewerkers hierbij helpen.  

Overige diensten: 
hulp bij het aanvragen van hulp-
middelen en/of aanpassingen zoals 
een rollator, scootmobiel en douchestoel.

ZORGCENTRUM HUIZE ROSA

Adres:
Rosa de Limastraat 10, 
6543 JG Nijmegen

Telefoon:
024-3710300

E-mail: 
info@zorgcentrum-huizerosa.nl

Website:
www.zorgcentrum-huizerosa.nl 

Bereikbaar: 
maandag t/m zondag van 8.00 tot 
16.00 uur

Omschrijving: 
Ouderen die in de appartements-
gebouwen ‘Catharinahof’ of ‘Tristan 
en Isolde’, of in de appartementen aan 
de Hendrik de Keyserstraat wonen, 
kunnen thuis tijdelijke of permanente 
zorg ontvangen. Huize Rosa biedt 
gevarieerde zorg, afgestemd op de 
persoonlijke behoeften van cliënten. 
Dat kan variëren van huishoudelijke 
hulp tot intensieve zorg. 

Overige diensten: 
verzorging, verpleging en begeleiding, 
zorg met verblijf, zorg thuis en zorg-
bemiddeling. Het restaurant van Huize 
Rosa biedt bewoners uit de wijk de 
mogelijkheid om maaltijden te gebruiken.
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HUMAZORG 

Adres: 
Willemsweg 211, 
6531 DJ Nijmegen

Telefoon:
024-6637857 

E-mail:
info@humazorg.com

Website: 
www.humazorg.nl

Bereikbaar:  
maandag t/m vrijdag van 9.00 uur tot 
17.00 uur (voor cliënten 7 dagen per 
week, 24 uur per dag)

Omschrijving:  
Humazorg, bureau voor humane 
thuiszorg. Wij zijn een multiculturele 
en veelzijdige thuiszorgorganisatie 
met een warm hart voor onze cliënten. 
De zorgvraag is in toenemende mate 
multicultureler geworden. Het aanbod 
echter nog niet altijd. Humazorg 
probeert hierin verandering te brengen 
door maatwerk te leveren in de multi-
culturele samenleving. Dat doen we met 
persoonlijke aandacht en toewijding. 
Onze professionals die zelf diverse 
achtergronden hebben, spreken vaak 
ook uw taal en houden rekening met 
de normen en waarden uit uw cultuur.

Overige diensten:
persoonlijke verzorging, begeleiding 
en jeugdhulp.

THUISZORG INIS

Adres: 
Groenestraat 294, 
6531 JC Nijmegen

Telefoon:  
024-8000703

E-mail:
nijmegen@thuiszorginis.nl

Website:
www.thuiszorginis.nl

Bereikbaar: 
van 8.00 - 17.00 uur (bij spoed ook 
tussen 7.00 en 8.00 en tussen 17.00 
en 22.00 uur)

Omschrijving: 
Thuiszorg INIS is een gecertificeerde 
thuiszorgorganisatie die thuiszorg biedt 
op maat, waarbij uw wensen en 
behoeften centraal staan. De klein-
schaligheid van Thuiszorg INIS garan-
deert een hoge betrokkenheid van onze 
medewerkers, waarbij kwaliteit en klant-
gerichtheid de belangrijkste uitgangs-
punten van onze dienstverlening zijn. 
Wij zijn geen grote, landelijk opererende 
organisatie, waar u slechts een nummer 
bent. Bij Thuiszorg INIS bent u bijzonder!

Overige diensten: 
begeleiding individueel, persoonlijke 
verzorging en verpleging.

19



INTERZORG

Postadres: 
Postbus 539, 
5340 AM Oss

Bezoekadres: 
Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen

Telefoon: 
024–3666090 

E-mail: 
info@interzorgthuiszorg.nl

Website: 
www.interzorgthuiszorg.nl

Bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 
uur. (bij spoed 7 dagen per week, 
24 uur per dag)

Omschrijving: 
Interzorg is (sinds 1987) een toegankelijke 
en betrokken thuiszorgorganisatie, die 
wijkgebonden werkt in kleine teams. 
Onze medewerkers zijn enthousiast 
en professioneel en hebben hart voor 
hun cliënten. Ze weten als geen ander 
dat iedere situatie anders is en bieden 
de zorg die is afgestemd op de behoefte 
van de cliënt. 

Overige diensten: 
U kunt bij ons terecht voor het hele 
pakket van zorg thuis. Interzorg biedt 
verpleging en verzorging, huishoude-
lijke hulp en begeleiding. Daarnaast 
kunt u gebruik maken van de aan-
vullende gemaksdiensten van Mien 
Thuis (www.mien-thuis.nl). 

COÖPERATIE MULTIDAG U.A. 

Postadres:  
Postbus 331, 
6500 AH Nijmegen

Bezoekadres:  
van Hogendorpstraat 132, 
6532 ZV Nijmegen

Telefoon: 
024-7370104

E-mail:  
info@multidag.org

Website: 
www.multidag.org

Bereikbaar:
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 - 16.00 uur

Omschrijving:  
Coöperatie Multidag verzorgt huis-
houdelijke hulp op maat. Het belang-
rijkste is dat u zich in uw eigen huis 
thuis voelt, dat het netjes is en dat het 
dagelijkse leven naar tevredenheid 
georganiseerd blijft. Al werkende blijven 
wij in nauw contact met u, zodat we 
zeker weten dat wat wij doen bij u blijft 
passen. Wij zijn gespecialiseerd in het 
werken met verschillende culturen.

Overige diensten: 
dagbesteding, begeleiding (indi vidueel 
en groep), persoonlijke verzorging & 
verpleging.

C: 0  M: 30  Y: 94  K: 0C: 62  M: 63  Y: 70  K: 65

Coöperatie Multidag UA
CULTUURSENSITIEVE ZORG
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DIENSTENCENTRUM OBG

Adres: 
Prof. Cornelissenstraat 2, 
6524 PJ Nijmegen

Telefoon:
024-3279279

E-mail:
info@obg.nu

Website:
www.obg.nu

Bereikbaar:
7 dagen per week, 24 uur per dag

Omschrijving: 
OBG zorgt voor onbezorgd en zelf-
standig kunnen blijven wonen. OBG 
is in Nijmegen-Oost dé plek voor 
ontmoeten en actief zijn. Wij werken 
wijkgericht aan ontmoeten, daginvulling, 
woonondersteuning, begeleiding en 
persoonlijke verzorging en verpleging. 
Bij ons huurt u een ruimte om te werken 
of volgt u een cursus. Er is volop ruimte 
voor ontwikkeling en ontspanning. 
OBG, daar doet u mee!

Overige diensten: 
verpleging, verzorging, dagbesteding, 
begeleiding, begeleid wonen, welzijns-
activiteiten, klussenhulp.

THUISGENOTEN

Postadres: 
Postbus 650 
7600AR Almelo

Bezoekadres:  
Egbert Gorterstraat 3, 
7607 GB Almelo

Telefoon:
0546-576755

E-mail:
info@thuisgenoten.nl  

Website: 
www.thuisgenoten.nl

Bereikbaar:
maandag t/m vrijdag van 9.00–17.00 
uur (bij spoed: 7 dagen per week, 
24 uur per dag)

Omschrijving: 
Thuisgenoten, meer tijd voor zorg! 
Een deskundige en betrouwbare 
partner op het gebied van alle mogelijke 
vormen van thuiszorg. Van dag-
besteding en huishoudelijke hulp tot 
ziekenhuisverplaatste zorg. Met de 
focus op persoonlijke aandacht voor u 
en uw directe omgeving, met als doel 
dat u zo prettig en lang mogelijk in uw 
eigen vertrouwde woning kunt wonen. 

Overige diensten:  
verpleging en verzorging, intensieve 
thuiszorg, ambulante begeleiding, 
hulp bij het huishouden, dagbesteding, 
tijdelijke woonruimte met zorg, 
woonzorgcentra.

21



TZORG

Postadres: 
Postbus 417, 5400 AK Uden

Bezoekadres: 
Verlengde Velmolen 1, Uden

Telefoon: 
0413-285285

E-mail: 
informatie@tzorg.nl

Website: 
www.tzorg.nl

Bereikbaar: 
7 dagen per week, 24 uur per dag

Omschrijving: 
Tzorg is een vertrouwde zorgaan bieder 
voor Huishoudelijke Ondersteuning en 
Individuele Begeleiding in Nijmegen. 
Onze thuisondersteuning is erop gericht 
dat u zo lang mogelijk in uw vertrouwde 
omgeving kunt blijven wonen. We helpen 
u graag met een gekwalifi ceerde 
Thuishulp bij u uit de buurt. 
Samen kijken we wat u zelf nog kan, 
wat in uw omgeving mogelijk is en 
waar wij u bij kunnen ondersteunen. 

Overige diensten: 
Naast Huishoudelijke Ondersteuning en 
Individuele begeleiding kunt u bij ons ook 
terecht voor zorgaanvullende diensten 
zoals maaltijdservice, personenalarmering, 
hulpmiddelen en verpleegartikelen maar 
ook computerhulp en –les aan huis, 
belastingaangifte, tuin- of klusjesman, 
huisopticiën, thuiskapper en pedicure.

THUISZORG VÉRIAN

Postadres:
Postbus 1032, 
7301 BG Apeldoorn

Bezoekadres:  
St. Annastraat 288, 6525 HD 
Nijmegen

Telefoon: 
088-1263126

E-mail:
clientservicebureau@verian.nl

Website: 
www.verian.nl

Bereikbaar: 
7 dagen per week, 24 uur per dag

Omschrijving: 
Vérian biedt u een breed aanbod 
aan zorgdiensten in Nijmegen. Wij 
leveren u een vaste huishoudelijke 
hulp en zetten de gewenste zorg snel 
in. Wij stemmen de zorg af op uw 
wensen en behoeften. Vérian staat 
voor betrouwbaarheid, kwaliteit en 
professionaliteit. Indien nodig, kunt u 
direct zorg krijgen van een van onze 
wijkverpleegkundigen. Persoonlijke 
zorg met aandacht voor u!

Overige diensten: 
huishoudelijke verzorging, verpleging, 
verzorging, thuisbegeleiding, 
personenalarmering.
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STICHTING ZAHET

Adres: 
Schependomlaan 83, 
6543XV Nijmegen

Telefoon: 
024-7630420 (spoednummer buiten 
kantoortijden: 06- 84070375)

E-mail:
info@zahet.nl

Website: 
www.zahet.nl

Bereikbaar: 
maandag t/m vrijdag van 9.00 - 
17.00 uur (bij spoed 7 dagen per week, 
24 uur per dag op het spoednummer).

Omschrijving: 
Stichting Zahet heeft als doel een 
belangrijke bijdrage te leveren aan 
het welzijn, de zelfredzaamheid en 
de gezondheid van de klanten in hun 
eigen taal. Hierbij wordt rekening 
gehouden met de geloofsovertuiging, 
gebruiken en cultuur, zodat de kwaliteit 
van het leven verhoogd wordt

Overige diensten: 
wijkverpleging (persoonlijke verzorging, 
verpleging), intramurale zorg (Wet 
langdurige zorg), Wet maatschappelijke 
ondersteuning: begeleiding individueel, 
dagbesteding, beschermd wonen.

ZORGSAMEN B.V.

Adres: 
Ondernemingsweg 50F, 
1422 DZ Uithoorn

Telefoon: 
0297-521916

E-mail:
info@zorgsamen.nl

Website:  
www.zorgsamen.nl 

Bereikbaar: 
7 dagen per week, 24 uur per dag
 
Omschrijving: 
Zorgsamen is een van oudsher ver-
trouwde particuliere zorgorganisatie. 
Zorgsamen is er niet alleen voor ouderen, 
maar ook voor mensen met een 
lichamelijke beperking, of als u bijvoor-
beeld na een operatie (tijdelijk) uw huis-
houden niet kunt doen. Eén telefoontje 
en uw zorg is onze zorg! Betrouwbaar-
heid en kwaliteit staan bij Zorgsamen 
voorop. U moet altijd op ons kunnen 
rekenen.

23



www.nijmegen.nlwww.nijmegen.nl

   Zie www.nijmegen.nl/
digitaalloket (zoekterm:  
hulp bij het huishouden).  
U kunt de gemeente Nijmegen 
bereiken op werkdagen van 
8.30 tot 17.00 uur op telefoon-
nummer 14024. 

   U leest op de website  
www.swtnijmegen.nl meer 
over de werkwijze van het 
Sociaal Wijkteam en het 
keukentafelgesprek.

   Bekijk de website van uw 
zorgaanbieder (zie overzicht 
aanbieders).

Heeft u andere vragen (over 
zorg of andere onderwerpen)? 
Bel dan de Informatie- en 
Advieslijn van de Stips en 
Sociale Wijkteams: 
tel. 088–0011300, op werk-
dagen van 9.00 tot 12.30 uur 
en van 13.00 tot 16.00 uur.

Meer informatie
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Drukwerk Drukkerij de Bondt, Barendrecht


