Zo werkt Wijzelf, simpel en betrouwbaar

Hulp en zorg
voor elkaar,
vertrouwd dichtbij

Maastricht &
Heuvelland

•	De zorg verandert zegt de overheid en verwacht van ons dat we zelf
onze zorg gaan regelen en betalen. Als het aan Wijzelf ligt, sta je hier niet
alleen voor.
•	Mensen die zelf hun hulp of zorg willen regelen, moeten dit eenvoudig
kunnen doen. Veilig, zonder juridische en fiscale risico’s.
•	Wij geloven dat als wij dit zelf lokaal organiseren hulp en zorg weer
bereikbaar, betaalbaar en betrouwbaar kan zijn.
•	Alles voor hulp of zorg, zoals afspraken, overeenkomsten en betalingen,
kun je zelf online regelen bij Wijzelf.
•

Wijzelf is er voor vragers, aanbieders en vrijwilligers.

•	Vrijwilligers vormen het bestuur van de lokale coöperatie. Zij controleren
alle aanmeldingen en staan voor je klaar bij eventuele conflicten.
•
web: www.wijzelf.nl/maastricht - e-mail: maastricht@wijzelf.nl
Maastricht &
Heuvelland

Wil je doneren aan onze coöperatie? Dat kan.

Wijzelf is transparant over geld, van begin tot eind.

•	Opbrengsten worden door de initiatiefnemers geïnvesteerd in de
maatschappij.
•

Zo werkt Wijzelf, vertrouwd dichtbij.

Je gift is welkom op bankrekeningnummer: Triodosbank
NL84TRIO0390188883 t.n.v. Wijzelf Maastricht en Heuvelland.

Thuiszorg organiseren we in Maastricht&Heuvelland voortaan zelf.

Zoekt u hulp?

Bied jij hulp?

Kies nu zelf wie u thuis komt helpen of verzorgen.

Bepaal voortaan zelf wanneer en voor wie je wilt werken.

Ook inwoners van Maastricht en Heuvelland bepalen voortaan zelf wie ze in huis
halen voor hulp of zorg. Zonder bemoeienis van thuiszorgorganisaties of
overheden. Via wijzelf.nl/maastricht vindt u zelf een capabele man of vrouw met wie
het klikt. Iemand die u komt helpen met wassen, aankleden, huishoudelijk werk,
een tuinklus. Of met wie u gezellig een spelletje doet.

Of je nou particulier bent of zzp-er, iedereen kan een ander helpen. Met wassen,
aankleden, huishoudelijk werk of een tuinklus. En dat kan vrijwillig of betaald.
Wijzelf.nl/maastricht brengt je in contact met mensen die thuishulp nodig hebben.
Jij bepaalt zelf je uurprijs, wanneer en voor wie je wilt werken. Alles ‘wit’ en WAverzekerd.

Alles veilig en transparant

Wijzelf Maastricht & Heuvelland zoekt hulp!

Heeft u op wijzelf.nl/maastricht de juiste man of vrouw gevonden om u te helpen?
Dan maakt u samen afspraken en sluit een contract. Alles is legaal en transparant. En
volledig geautomatiseerd en geregeld. Van de betaling tot de WA verzekering voor
uw thuishulp. Wijzelf.nl/maastricht wordt gerund door vrijwillige leden van de Wijzelf
zorgcoöperatie Maastricht & Heuvelland.

Wijzelf Zorgcoöperatie Maastricht & Heuvelland is op zoek naar huishoudelijke
hulpen, persoonlijk verzorgenden, behulpzame buren, flexibele tuinmensen
en handige klussers. Meld je aan op wijzelf.nl/maastricht. Daar is alles legaal,
transparant en goed geregeld. Van de betaling tot de WA verzekering voor
aanbieders van thuishulp.

