Glorieuxpark

Eindhoven

Uw ouderen-/zorgadviseur

U staat er niet alleen voor!
Bent u een alleenstaande oudere en bent u op zoek naar hulp bij uw
lichamelijke verzorging en/of huishouding? Zoekt u ondersteuning op het
gebied van wonen, zorg, welzijn en/of financiën? Of hebt u problemen bij het
aanvragen van een indicatie? Op oudere leeftijd staat u soms voor vragen
waar u eigenlijk niet goed raad mee weet.
Graag stel ik mij aan u voor
Mijn naam is Leon Sleutjens en ik ben werkzaam als ouderen-/zorgadviseur
van Glorieuxpark te Eindhoven. Samen met u zoek ik naar oplossingen voor
uw vragen!
Wat is een ouderen-/zorgadviseur?
Als ouderen-/zorgadviseur bied ik u onafhankelijke informatie, advies, ondersteuning en bemiddeling. In het algemeen zijn hier geen kosten aan verbonden.
U kunt bij mij terecht met vragen over uiteenlopende onderwerpen, zoals:
· Aanvragen indicatie via het CIZ
(= Centrum indicatiestelling zorg)
en/of gemeente
· Financiële regelingen
· Zorgverlening
· Huishoudelijke hulp
· Maaltijdvoorziening
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Samen met u zoek ik naar een concrete oplossing
voor uw persoonlijke situatie. Bij het zoeken naar
een oplossing zijn de volgende uitgangspunten erg
belangrijk:
· De oplossing komt zoveel mogelijk overeen met
uw wensen, behoeften en mogelijkheden.
· U ontvangt een onafhankelijk advies.
· Samen proberen we het maximaal haalbare
te realiseren.
· Uiteraard houden we rekening met uw privacy.
Wie kan er terecht bij de ouderen-/zorgadviseur?
· Zelfstandig wonende ouderen, die alleenstaand
zijn.
· Alle bewoners van Glorieuxpark (uitgezonderd
bewoners van Kloosterverzorgingshuis Glorieux
en Terhaghe).
· Toekomstige bewoners van Glorieuxpark.
· Geïnteresseerden in de woon- en zorgproducten
van Glorieuxpark.

Klussendienst
Woningaanpassing
Vervoer
Sociale en sportieve activiteiten
Tijdsbesteding en vrijwilligerswerk
Mantelzorg
Eenzaamheid
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Ik sta u graag te woord
om u te helpen met uw vragen.
Meer weten?
Als ouderen-/zorgadviseur informeer ik u graag over passende ouderenzorg.
Op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 10.00 uur kunt u terecht op mijn
spreekuur op Glorieuxpark. U kunt zich melden bij de receptie van Glorieux.
In andere gevallen ben ik op maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur
telefonisch bereikbaar via de receptie, tel. 040 294 75 00.
Wilt u per e-mail een afspraak maken of informatie opvragen?
Mijn e-mailadres is adviseur@zorgenwonenglorieux.nl
Natuurlijk kunt u ook gebruik maken van de
informatiefolders, die via mij verkrijgbaar zijn.
Met vriendelijke groet,
Leon Sleutjens
Ouderen-/zorgadviseur
Gebouw Glorieux, Glorieuxlaan 2
T 040 294 75 00 / T 040 294 74 44
E adviseur@zorgenwonenglorieux.nl
Glorieuxpark Eindhoven
Geldropseweg 170
5613 LN Eindhoven

5464

www.glorieuxpark.nl

Ouderen-/zorgadviseur

