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EERSTE NIEUWSBRIEF VAN WIJZELF ACHTERHOEK
Bij Wijzelf Achterhoek regelen mensen in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem
en Oude IJsselstreek zelf veilige, betrouwbare en betaalbare hulp en zorg. Dat doen
ze met elkaar. Het gaat bijvoorbeeld om persoonlijke verzorging, huishoudelijke
hulp, klusjes in en rond het huis of tuin, boodschappen doen of koken. Via het online
platform onderhandelen de zorgvragers rechtstreeks met de
zorgaanbieders. Wijzelf Achterhoek is een coöperatie zonder winstoogmerk. Lees
meer over Wijzelf Zorgcoöperatie Achterhoek.

'DAG BUREAUCRATIE!'
Waar begint en eindigt zelfregie?
Woensdag 22 juni gaan we die vraag
samen beantwoorden tijdens onze
interactieve workshop op het
Kennisfestival Achterhoek.
Ben je een zorgprofessional of
beleidsmaker? Meld je nu gratis aan

VRAGER IN BEELD

AANBIEDER IN BEELD

Na enkele maanden zonder huishoudelijk
hulp vond de familie Vijfvinkel het prettig
om toch weer iedere week hulp te krijgen.
Een kennis wees hen op Wijzelf
Achterhoek. Tijdens het bekijken van de
profielen van aanbieders, stuitten ze op
een bekende. Sinds twee maanden
brengt zij elke dinsdagochtend het huis
van de familie aan kant.
“We zijn heel blij met haar. Een rustige
vrouw die haar werk goed doet”, vertelt
meneer Vijfvinkel enthousiast. “En
mochten we in de toekomst een tuinman
of iemand voor boodschappen nodig
hebben, dan regelen we dat ook via
Wijzelf."

Een schoon huis én iemand over de vloer
met oprechte interesse voor mensen. Dat
krijgen hulpvragers wanneer ze een
beroep doen op Rinie Bruil uit
Gaanderen. Rinie deed haar ervaring op
bij thuiszorgorganisaties. Sinds eind vorig
jaar is ze een van de aanbieders van
Wijzelf Achterhoek. “Ik zag Wijzelf in de
krant staan en vond het meteen een
goede zaak, omdat het zo veelzijdig is.
Naast huishoudelijke verzorging kan ik
bijvoorbeeld ook computerhulp, hulp bij
boodschappen en tuinwerk aanbieden.
Inmiddels werk ik met plezier voor een
vrouw in Doetinchem. En ik kan het goed
combineren met de zorg voor mijn
kinderen."
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