
UW HELPENDE HAND

HUISHOUDELIJKE HULP
GEZELSCHAP & BEGELEIDING
MANTELZORGONDERSTEUNING
TUINHULP & KLUSHULP
EN VEEL MEER

UITGEBREID DIENSTENAANBOD EN MAATWERK
Doen wat nodig is, dat is waar wij goed in zijn. Wij 
zorgen voor praktische oplossingen, waarbij uw 
wensen centraal staan.

UWassistent werkt samen met zorgvuldig 
geselecteerde dienstverleners en organisaties. Vanuit 
ons uitgebreide dienstenaanbod kunnen wij u snel 
gerichte en betaalbare ondersteuning bieden.

Samen met Joan bespreekt u wat wij voor u kunnen 
doen. We maken een plan van aanpak en gaan aan 
de slag!

HUISHOUDELIJKE HULP

GEZELSCHAP

PERSOONLIJKE BEGELEIDING

TUINHULP

KLUSHULP

HULPMIDDELEN

MAALTIJDEN & KOKEN AAN HUIS

UWASSISTENT IS ER VOOR U!
Kost het huishouden u veel tijd of energie? Of bent 
u op zoek naar tuinhulp, gezelschap of persoonlijke 
begeleiding? Wij ondersteunen u en maken het 
u gemakkelijk. UWassistent is gespecialiseerd in 
dienstverlening in en om het huis.  

Uw eigen vaste contactpersoon

Dienstverlening op maat

Breed dienstenaanbod

Gescreende en vaste dienstverleners

Betaalbaar

EEN AANTAL VOORDELEN OP EEN RIJ:

VASTE CONTACTPERSOON
Bij UWassistent heeft u een vaste contactpersoon met 
wie u persoonlijk uw situatie en wensen bespreekt. 
U heeft de regie en bepaalt door wie, wanneer en 
op welke manier u ondersteuning wenst. Wij bieden 
maatwerk, gericht op uw wensen.

VASTE GESCREENDE DIENSTVERLENERS
U heeft een vaste dienstverlener die bij u komt werken. 
Deze dienstverlener is zorgvuldig gescreend. Een 
goede klik tussen u en de dienstverlener vinden wij 
belangrijk.

Wanneer u vragen heeft over onze dienstverlening 
of aanvullende wensen, dan bespreekt u die met uw 
vaste contactpersoon Joan Pröpper.  



VEILIGHEID & ZELFREDZAAMHEID

ZORG

PGB-ONDERSTEUNING

MANTELZORGONDERSTEUNING

EN MEER ZOALS….
Pedicure, manicure, kapper, 
computerservice, etc.

PERSOONLIJKE DIENSTVERLENING OP MAAT

“Comfortabel en
 veilig wonen!”

Betrouwbare dienstverlening

U heeft de regie

Persoonlijke aandacht 

Vrijblijvende afspraak bij u thuis

Plan op maat

PGB

Joan
Pröpper

MANTELZORGONDERSTEUNING
Mantelzorg is een mooie, dankbare, maar soms ook 
zware taak. Mantelzorg geeft veel voldoening. Maar 
de intensieve zorg kan leiden tot overbelasting. 
UWassistent vermindert de zorg- en regeldruk door 
ondersteuning te bieden.

UWassistent mantelzorgondersteuning is betaalbaar 
en kan veelal worden betaald uit een PGB. 

Joan denkt mee met u als mantelzorger en samen 
maken wij een plan van aanpak voor gerichte 
ondersteuning. Samen voorkomen wij overbelasting.

MANTELZORGONDERSTEUNING

ONDERSTEUNING BIJ DEMENTIE

PGB-ADVIES

24-UURS ZORG

BEGELEIDING & MEER

PGB

“UWassistent is er ook 
voor mantelzorgers! ”

INTERESSE?
Nieuwsgierig naar wat wij u te bieden hebben? 
Neem contact met ons op om de mogelijkheden 
te bespreken, of ga naar uwassistent.nl voor meer 
informatie. Daar vindt u ook de actuele tarieven.

LIEVER PERSOONLIJK?
Joan Pröpper is actief in de regio Zuid-Limburg. Zij 
komt graag vrijblijvend en kosteloos bij u langs. U kunt 
dan met Joan bespreken wat zij voor u kan betekenen.

UWassistent is actief bij u in de regio.

M   06 - 55 55 50 33 
E JOAN@UWASSISTENT.NL
T 085 - 201 30 72 (ALGEMEEN)
I UWASSISTENT.NL/JOAN-PROPPER

“Maatwerk met 
persoonlijke aandacht.”

Persoonlijk

Daadkrachtig

Maatwerk


