Beste leden van Dementienetwerk Twente,
Als eerste vinden wij het fantastisch dat wij een onderdeel van dit netwerk mogen zijn. We
dragen graag ons steentje bij aan het welzijn van cliënten met dementie in regio Twente.
Senior Service helpt ouderen langer thuis wonen sinds 1995. Onze thuishulp gaat verder
waar de thuiszorg stopt: hulp in en om het huis, gezelschap tot aan nachtzorg. Hiermee
ondersteunen we de mantelzorger en vergroten we het levensgeluk van de cliënt. Dat doen
wij vanaf 2 uur per bezoek en tot 24 uur per dag. En is thuis wonen echt niet meer mogelijk,
dan bieden wij ondersteuning in zorginstellingen.
De keuze voor een betekenisvolle samenwerking baseren wij op gemeenschappelijke
waarden en een sterke visie op de toekomst. Wij denken graag mee in een breed spectrum
om de zorgvraag van de cliënt optimaal te kunnen organiseren. Wij geloven dat we door
nauwe samenwerkingen de zorgtaart rondom een cliënt beter kunnen verdelen. We werken
o.a. nauw samen met casemanagers, praktijkondersteuners, verpleeghuizen en de
thuiszorg.
Senior Service is in heel het land actief, met een eigen coördinator per regio. Daarom stel ik
u graag voor aan Hermien Harbers, uw eerste aanspreekpunt in regio Twente.
"Sinds mijn geboorte in 1967 woon ik in Eibergen in de Achterhoek aan de rand van Twente.
Mijn hart ligt bij mensen, vooral bij hen die extra ondersteuning behoeven. Als
ziekenverzorgende ben ik dan ook jaren werkzaam geweest in de (ouderen)zorg. Ook als
mantelzorger spreek ik uit ervaring en weet ik dat dit werk veel voldoening geeft."
Kijk voor meer informatie over Senior Service of Hermien op:
http://seniorservice.nl/regios/twente
Mijn naam is Anneke van Wijk. Na jarenlang werkzaam te zijn geweest in de thuiszorg heb ik
in juni 2019 de overstap gemaakt naar Senior Service. Mijn hart ligt bij de zorgvragers en er
voor zorgen dat deze de ondersteuning en zorg krijgen die hen past in de situatie thuis maar
ook in zorginstellingen. Samen met andere partijen de zorgtaart indelen. Als relatiemanager
voor zorginstellingen en thuiszorgorganisaties help ik u graag bij het vervullen en bespreken
van ondersteunende zorgtaken. Mijn overtuiging is dat met flexibele inzet van diverse
partijen de zorg om de zorgvrager heen gerealiseerd kan worden. Lees verder op deze
pagina of stuur mij een connectieverzoek op LinkedIn.
Link naar de video:
https://www.youtube.com/watch?v=B11MlJstoGo&ab_channel=SeniorService

