Gewoon een gesprek,
zonder alle toeters en bellen

Ondersteuning in
T

0545 842088

E

info@gewoonzorg.net

I

www.gewoonzorg.net

uw eigen tempo, binnen
uw eigen leefomgeving

Welkom

Onze werkwijze

Contactkaart

Vergeet geen
postzegel te

Welkom bij Gewoonzorg.net. Wij zijn een kleinschalige

We helpen alle mensen met een hulp- of adviesvraag,

• een laagdrempelige en vriendelijke benaderingswijze

Ik wil vrijblijvend meer informatie en/of in contact komen. Ik vul

plakken, die

zorgorganisatie en bieden verschillende vormen van

met een diagnose, beperking en/of stoornis. We zijn

• openheid en wederzijds respect

hier mijn (voor)naam en telefoonnummer in zodat jullie (zo snel

krijgt u later

• praktisch en oplossingsgericht werken

mogelijk) contact met mij kunnen opnemen. GZn verwerkt mijn

terug.

professionele en betrokken ‘mensenmensen’. We werken

ondersteuning en begeleiding. Met deze folder geven
we een beeld van wie wij zijn en waarbij we kunnen
helpen.

nauw samen met een betrouwbaar en professioneel
netwerk waaronder gemeenten, instellingen, scholen,
behandelaren en collega-zorgaanbieders. Gewoonzorg.net heeft

van mensen, waarbij geen enkel mens hetzelfde is. We zijn
toegankelijk en vooral praktisch. Soms lukt het je niet (meer)
te functioneren, kom je er (even) niet meer uit. Je dreigt vast
te lopen of zit al vast. Misschien heb je hulp (gehad) van

• eerlijkheid en humor zijn onze belangrijkste instrumenten
• een vast aanspreekpunt
• hulp en ondersteuning gericht op jouw behoefte

• ASS

• hulp en ondersteuning in eigen omgeving en in eigen tempo

• opvoedingsproblematiek
• sensitiviteit
• psychi(atri)sche problematiek

NB. Een diagnose kan handvatten
bieden en uitleg geven aan iemands
gedragingen. Gewoonzorg.net kijkt
naar de mens als geheel. Vanuit die
visie zetten wij onze professionele
kennis en ervaring in.

Naam:

Ondersteuning
van Gewoonzorg.net
in de Achterhoek waardoor de ondersteuning veelal wordt vergoed.

hulp. Je komt alleen niet verder of je zoekt wat anders.

Volwassenen betalen een eigen bijdrage, jeugdigen zijn hiervan

Daarbij willen we je graag helpen. Misschien heb je te maken

vrijgesteld. Meer informatie hierover is te vinden op de website van

met spanningen, loop je tegen een muur of zit je in een

de rijksoverheid.

niet lekker in je vel zitten of minder gelukkig zijn. Het kan
te maken hebben met relaties of werk, of de opvoeding van

Tel. nr:
Eventuele opmerkingen:

GZn
Eibergsestraat 240a

Gewoonzorg.net heeft contracten met de gemeenten in Twente en

familie, vrienden of bekenden, of heb je reeds professionele

vicieuze cirkel. Dat kan te maken hebben met hoe je je voelt,

gegevens conform de AVG.

• professionals waar je een ‘klik’ mee hebt

brede expertise op gebied van onder meer:
• LVB

Gewoonzorg.net is ontstaan vanuit diverse hulpvragen

• zorgvuldige en professionele handelingswijze

7481 HP Haaksbergen

Indien je ondersteuning wenst van Gewoonzorg.net kun je contact
opnemen met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), of
de afdeling Jeugdwet van jouw gemeente.

de kinderen valt je (te) zwaar. Misschien heb je problemen
met het overzicht houden van je dagelijkse activiteiten,

Tevens bieden we ook particuliere trajecten, advies-, bemiddelings-

administratie en/of sociale verplichtingen. Hoe dan ook, je

of informatiegesprekken. Neem gerust contact op met onze

(energie) raakt op en je wilt hierbij geholpen worden (of het is

organisatie via deze folder, onze website, een e-mail of een

verstandig dat je geholpen wordt).

telefoontje. Wij bieden een luisterend oor, zonder enige verplichting.
“Gewoon een gesprek, zonder alle toetsers en bellen”.

Wij zijn ISO-gecertificeerd en aangesloten bij Klachtenportaal Zorg.

