Kosten
Wanneer u lid bent van ledenorganisatie Zorgboogextra,
dan zijn er geen kosten verbonden aan het inschakelen
van de zorgmakelaar. Bent u nog geen lid, dan kunt u
alsnog lid worden voor € 18,50 per jaar. Bent u geen
lid en wilt u dit ook niet worden, dan betaalt u een
vast uurtarief van € 75,- per uur.
Meer informatie of direct een afspraak
maken?
Neem dan contact met zorgmakelaar
Marieke van der Hoff-van der Burgt op
via de zorgcentrale van de Zorgboog,
telefoonnummer 0900 899 8636.
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Zorgmakelaar
wijst de weg in ‘zorg-doolhof’
In Nederland kunnen we een beroep doen op verschillende vormen van zorg en
dienstverlening. De afgelopen jaren is er echter veel veranderd in de regelgeving
en financiering van de gezondheidszorg. Als u zorg of ondersteuning nodig hebt,
bijvoorbeeld bij het langer zelfstandig thuis wonen, kan het nogal ingewikkeld zijn de
juiste weg te vinden in het doolhof aan w
 et- en regelgeving, instanties, dienstverleners
en zorgproducten. Zie dan door de bomen het bos nog maar eens! Zorgmakelaar
Marieke van der Hoff-van der Burgt kan uitkomst bieden.
“Als zorgmakelaar kan ik u ondersteunen en begeleiden bij het vinden van het juiste aanbod,
passend bij uw specifieke vraag. Ik kan helpen bij v ragen als ‘Waar moet ik zijn? Wie moet
ik bellen? Hoe zit dat met mijn eigen b
 ijdrage? Wie bepaalt wanneer en welke hulp ik kan
krijgen?’ Vragen die steeds ingewikkelder worden omdat de zorgwereld volop in beweging is.
Persoonlijke ondersteuning
Heeft u of uw familie zorg of ondersteuning nodig en weet u niet goed waar u moet
beginnen? Maak dan een afspraak. Ik kom graag bij u thuis of, als u dat liever heeft, dan
spreken we af op een locatie in de buurt. Samen bespreken we uw specifieke situatie en
maken we uw wensen, behoeften en verwachtingen inzichtelijk. Op basis hiervan bekijk ik
welke voorzieningen en/of diensten het b
 este aansluiten op uw vraag, en natuurlijk welk
financieel plaatje daarbij hoort. Als zorgmakelaar ben ik o
 nafhankelijk. Dat betekent dat ik
niet alleen de Zorgboog, maar zeker ook andere zorgaanbieders bekijk, om mijn advies zo
goed mogelijk aan te laten sluiten bij uw persoonlijke situatie. Uiteraard maakt u uiteindelijk
zelf de keuze. Indien gewenst, kan ik ook ondersteunen bij het aanvragen van bijvoorbeeld
hulpmiddelen of zorg.

Wie ben ik?
Als maatschappelijk werker ben ik ruim vijf jaar werkzaam
geweest in de langdurige ouderenzorg (verpleeghuis).
Vervolgens heb ik gewerkt als consulente Wvg
(Wet voorzieningen gehandicapten) en consulente
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning)
in de gemeente Someren. Tot voor kort was
ik werkzaam als beleidsmedewerker bij de
gemeente Gemert- Bakel. Daar heb ik me
onder andere bezig gehouden met de Wmo,
de transitie van de AWBZ naar de Wmo en de
uitwerking daarvan in de Peelgemeenten
en de dementievriendelijke gemeente.
De ervaring, kennis en contacten die ik
in de loop der jaren heb opgebouwd,
komen goed van pas in de functie
van zorgmakelaar. Ik zet deze
maximaal in om voor u tot
het best mogelijke advies te
komen.”

Zorgmakelaar
Marieke van der Hoff
voor onafhankelijke
ondersteuning en advies

