
Zorgbalans Omdat goede zorg heel persoonlijk is

Ook als u  
huishoudelijke 
ondersteuning 
nodig hebt, zijn 
wij er voor u



Zorg en ondersteuning  
vanuit het Buurtteam
U krijgt steeds te maken met dezelf- 
de, vertrouwde mensen uit een klein,  
professioneel en flexibel team.  
Wij kijken wat u zelf nog kunt en  
waarbij we u kunnen helpen.  
Met verpleegkundige zorg thuis,  
persoonlijke verzorging, behandeling 
of begeleiding. 

Vanaf 1 januari 2015 bieden wij ook 
ondersteuning bij het huishouden in 
de gemeenten Haarlem, Haarlemmer-
liede & Spaarnwoude, Heemstede, 
Bloemendaal en Zandvoort.

Wij zoeken altijd naar de beste  
oplossing voor u. Wat er ook aan de 
hand is. Ook in de laatste levensfase 
kunnen we veel zorg thuis bieden.  
Wij helpen u bij dingen die u niet  
meer zelf kunt of kunt regelen met  
de mensen om u heen. Zodat u veilig 
en verzorgd thuis kunt blijven wonen.

Nieuw: 
huishoudelijke 
ondersteuning  
vanuit het 
Buurtteam

Er verandert veel in de zorg, maar ook 
met de nieuwe zorgwetgeving kunt  
u rekenen op de zorg van uw Thuis-
zorg Buurtteam. Wij bieden een breed 
pakket van zorgdiensten voor iedere 
levensfase en zijn dichtbij u in de  
buurt. Samen met u, uw familie en  
mantelzorgers ondersteunen wij u 
graag en zorgen wij ervoor dat u zo 
lang mogelijk thuis kunt blijven wonen. 

Vanaf 1 januari 2015 helpen de  
vertrouwde medewerkers van uw 
Thuiszorg Buurtteam ook bij de  
huishoudelijke taken. Het gaat dan  
om werkzaamheden als: stofzuigen, 
het sanitair schoonmaken en de  
was doen. Als u hulp nodig hebt  
bij het huishouden, maken wij samen 
met u een plan zodat u zo lang  
mogelijk thuis kunt blijven wonen  
in een schoon en leefbaar huis.



of mensen uit uw omgeving  
schoonmaken en wat wij doen.  
De informatie en afspraken zijn  
vastgelegd in de ‘Werkafspraken  
huishoudelijke ondersteuning’, in  
een map die bij u thuis ligt.

Wat moet ik betalen?
Voor huishoudelijke ondersteuning 
betaalt u een eigen bijdrage afhan-
kelijk van uw inkomen. De gemeente 
waarin u woont bepaalt die bijdrage. 
De eigen bijdrage hangt samen met 
het aantal uren dat u huishoudelijke 
ondersteuning krijgt.

Wat als ik als huishoudelijke  
ondersteuning krijg van een  
andere aanbieder?
Indien u al hulp krijgt van een andere 
aanbieder en wilt overstappen naar 
Zorgbalans, kan dat vrij eenvoudig. 
Laat het ons weten, dan kunnen we 
dat samen met u regelen.

Waar kan ik huishoudelijke  
ondersteuning aanvragen?
Waar u huishoudelijke ondersteuning 
aanvraagt, verschilt per gemeente.

n Woont u in de gemeente  
Bloemendaal? Dan vraagt u  
hulp bij het huishouden aan  
bij Wmo-loket Bloemendaal:

 023 - 526 70 07
 info@wmo-loketbloemendaal.nl

n Woont u in de gemeente  
Heemstede of in Haarlemmerliede 
& Spaarnwoude? Dan kunt u  
huishoudelijke ondersteuning  
aanvragen bij Loket Heemstede:

 023 - 548 30 40
 loket@heemstede.nl

n Woont u in de gemeente  
Haarlem of Zandvoort?  
Dan vraagt u huishoudelijke onder-
steuning aan via uw eigen Thuiszorg 
Buurtteam. Wij doen onderzoek en 
op voordracht van dit onderzoek 
geeft de gemeente een reactie op 
uw aanvraag.

Zelf zorgaanbieder kiezen
Als u van de gemeente hebt gehoord 
dat u in aanmerking komt voor huis-
houdelijke ondersteuning, kunt u uw 
eigen zorgaanbieder kiezen. Als u voor 
Zorgbalans kiest, stuurt de gemeente 
uw gegevens door naar ons en nemen 
wij contact met u op.

Wie komen er bij mij thuis?
De medewerkers van uw Thuiszorg 
Buurtteam geven ook de huishou- 
delijke ondersteuning. In een gesprek 
met de wijkverpleegkundige en uw 
vaste contactpersoon van Zorgbalans 
maakt u afspraken over wat u zelf  

Wilt u meer weten?
Wilt u huishoudelijke  
ondersteuning aanvragen  
of wilt u meer informatie? 
Bel of mail ons dan gerust.  

De medewerkers van onze  
Zorgcentrale helpen u graag  
en kunnen u desgewenst advies 
geven. Zij zijn op werkdagen  
bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur 
via 023 - 8 918 918.  
U kunt hen altijd mailen via:  
info@zorgbalans.nl. 



www.zorgbalans.nl

Zorgbalans
Postbus 6166
2001 HD Haarlem
023 - 8 918 918
info@zorgbalans.nl

Zorgbalans
Zorgbalans is een grote ouderen-
zorgorganisatie en een van de grootste 
werkgevers in de regio Kennemerland en 
Zuid-Holland Noord. Wij ondersteunen 
mensen met een zorgbehoefte om zo  
lang mogelijk op een eigen wijze vorm  
en inhoud te geven aan hun leven.
 
Met 2700 professionele medewerkers 
en 900 vrijwilligers bieden wij tijdelijke 
en langdurige verzorging, verpleging, 
huishoudelijke ondersteuning, behandeling, 
revalidatie en begeleiding bij dementie. 
Dat doen we bij mensen thuis, in onze 
ontmoetingscentra en woonzorglocaties. 
Van Castricum, Heemskerk, IJmuiden, 
Haarlem, Bloemendaal, Heemstede en 
Zandvoort tot in Hillegom.

Thuiszorg Buurtteams
Er zijn inmiddels 45 Thuiszorg Buurtteams 
die vanuit een locatie in de wijk verzorging, 
verpleging, begeleiding en behandeling 
aan mensen thuis geven. Vanaf 1 januari 
2015 bieden zij ook ondersteuning bij  
het huishouden in de gemeenten:  
Haarlem, Haarlemmerliede & Spaarnwoude, 
Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort.
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