Tuys komt bij u thuis, vraagt en regelt
Marion, Anita en Carla zorgen altijd
voor een adequaat antwoord op uw
vraag. Wij komen bij u thuis voor een
kennismakingsgesprek. U geeft aan wat
u zelf wilt en kunt doen en wat u liever
aan anderen overlaat of waar u hulp bij
kunt gebruiken.

En natuurlijk wat uw verwachtingen
zijn. We brengen uw behoeften in kaart
en op basis daarvan kijken we welke
dienstverlener of coach het best bij uw
situatie past.

Is thuis alles in orde?
Geen zorgen over thuis

Dat is Tuys: zo vertrouwd.
huishoudelijke hulp

Thuis is thuis. Een plek die vertrouwd voelt, warm, en veilig. Daar wilt u
zich geen zorgen over maken. Dat willen we elke dag opnieuw waarmaken, vanuit onze gezamenlijke waarden. We willen persoonlijk en
warm zijn daarin. Dat doen we samen, en op een intelligente manier.
Marion, Carla en Anita, oprichters van Tuys.

persoonlijke assistent
maaltijdservice
begeleiding
gezelschap

Hier vindt u Tuys
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boodschappenservice

U hebt een druk leven, een gezin om voor te zorgen,
een moeder die af en toe een beroep op u doet -of juist
niet- maar waar u wel uw zorgen over hebt. Voor uw
kind moet alles goed geregeld zijn, voor uw moeder ook.
De zaken waar u niet aan toekomt, vragen aandacht.
Aandacht die u liever besteedt aan activiteiten met uw
kinderen, tijd voor uzelf, familie en vrienden.

Daarvoor is Tuys
Tuys ontzorgt u. Samen met u kijken we wat er mogelijk
is en realiseren dit voor u. Of het nu gaat om samen
koken, boodschappen doen of uw tuinonderhoud. Of mee
te gaan naar een arts of notaris. Met uw vader of moeder,
met uw kinderen. Als u wilt wandelen of koffie drinken
en praten, dan zijn wij er ook voor u. U geeft zelf aan
waar u behoefte aan heeft en Tuys zorgt dat het gebeurt.
Zodat u met gerust hart kunt zeggen: Thuis? Daar is alles
geregeld!

Tuys kent de mensen en de
mogelijkheden
Professionals van Tuys werken in coöperatief
verband samen, ieder vanuit eigen
deskundigheid en betrokkenheid. Zo kan
Tuys u altijd de juiste expertise en ervaring
bieden, passend bij wie u bent. Tuys deelt haar
deskundigheid samen met verpleegkundigen,
artsen, therapeuten, ondernemers en
gemeenten. Zo maken we zorg beter en dichtbij
voor u bereikbaar. Op basis van uw situatie en
behoefte kijken we wie u het best kan helpen.

“Bij deze wil ik je bedanken voor de
prettige en professionele dienstverlening voor mijn moeder, ik zal jullie
zeker als dienstverlener aanbevelen en
wens jullie een bloeiende toekomst.“

Service & gemak

Jong & gezond

U wilt graag dat het goed gaat met uw
ouders. Soms betekent dat de inzet
van een paar extra handen. Omdat u
zelf maar niet toekomt aan bepaalde
werkzaamheden. Of omdat u wordt
overvallen door een situatie. Misschien
omdat u er een dagje tussen uit wilt.

U wilt graag dat uw kind gelukkig is
en plezier heeft in het leven. Dat er
harmonie is in uw gezin. U wilt met
meer met gemak leren omgaan met het
gedrag van uw kind. Zodat er meer rust
en liefde ontstaat in het gezin.

U wilt of kunt dan niet steeds een
beroep doen op familie, vrienden of
buren. In zulke gevallen is het handig
te weten dat Tuys er is met service en
gemaksdiensten. Want Tuys ontzorgt.

Dan wil je er misschien eens goed over
kunnen praten en ben je bereid ook
naar jezelf te kijken. Omdat je frustratie
en stress ervaart bij jezelf of bij je kind.
Gezinscoaches van Tuys bieden u hierin
steun en helpen u verder.

Persoonlijk bericht aan Tuys, van de dochter van
mevrouw Bongers. Na het overlijden van haar moeder.

Tuys weet de weg in wet- en
regelgeving rond financiering
Komt u in aanmerking voor een
persoonsgebonden budget (PGB) of wilt u
aanspraak maken op gemeentelijke financiering
uit de jeugdwet of WMO? Tuys kan in overleg
met u de aanvraag hiervan voor u regelen.
Want er verandert veel in de regelgeving.
Tuys kent de weg hier in. Zodra uw indicatie is
goedgekeurd en uw PGB-aanvraag is toegekend
kan Tuys haar diensten verlenen.

“Het is fijn dat zonder oordeel
mee wordt gekeken en advies
wordt gegeven over hoe mijn
dochter gezonder kan gaan
leven. En dat is voor mijn dochter
en mij echt heel goed geweest.”
Uit het afrondend evaluatiegesprek
met de coach, door de moeder van Marissa.

