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Precies de hulp 
die u nodig hebt
Als u zelfstandig woont, weet u uit ervaring wat er komt kijken bij het huishouden. 
Ramen zemen, de kamer stoffen, stofzuigen, de badkamer schoonmaken, wassen  
en strijken. Maar wat als u dit werk niet zelf kunt doen? Als u niet voor alle hulp 
kunt rekenen op familie, buren of bekenden?

Dan staan de huishoudelijke hulpen van RST Zorgverleners voor u klaar. In deze  
brochure geven we u alvast belangrijke informatie over de mogelijkheden en  
voorwaarden. In overleg met u stemmen wij onze hulp zo goed mogelijk af op uw 
wensen. Zo krijgt u precies de hulp die u nodig hebt om zelfstandig te kunnen  
(blijven) wonen. RST Zorgverleners staat voor u klaar. Een vertrouwd idee.

“In overleg met u stemmen wij onze hulp zo  
goed mogelijk af op uw wensen”
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RST Zorgverleners,  
een vertrouwd idee
Kwaliteit
Een vertrouwd idee. Zo vatten we bij RST Zorgverleners samen wat we voor u willen 
zijn. Het is een vertrouwd idee voor u als u een professionele hulpverlener ontmoet. 
Een hulpverlener met achter zich een organisatie waarin u als cliënt centraal staat 
en kwaliteit veel aandacht krijgt. Niet voor niets zijn we HKZ-gecertificeerd. Als 
zorgorganisatie zijn we een stichting zonder winstoogmerk.

Identiteit
Het is ook een vertrouwd idee dat RST Zorgverleners dezelfde levensovertuiging 
heeft als u. Ook wij willen ons dagelijks laten leiden door de Bijbel en de belijdenis-
geschriften. We hebben dezelfde ideeën als u over praktische zaken als kleding, 
mediagebruik en muziek. Kortom, u mag van onze hulpverleners een reforma-
torische levenshouding verwachten. Omgekeerd verwachten we van u respect voor 
deze principiële uitgangspunten. Het is deze wederzijdse herkenning die u en RST 
Zorgverleners dichter bij elkaar brengt. Een vertrouwd idee.
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“Aan de hand van uw indicatie bepalen we 
samen met u de inhoud van de hulp”
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De vergoeding  
van huishoudelijke hulp 
De WMO
Uw huishoudelijke hulp vergoedt de gemeente vanuit de Wet Maatschappelijke On-
dersteuning (WMO). De WMO vergoedt de kosten van zorg waarvoor u zich niet kunt 
verzekeren. Kosten die flink kunnen oplopen. Een vergoeding vanuit de WMO krijgt u 
alleen als u een indicatie hebt. 

Voor eigen rekening
Het enige wat u zelf betaalt bij WMO-zorg, is de eigen bijdrage. De hoogte daarvan 
is afhan ke lijk van onder meer uw gezinssituatie en inkomen. Hebt u geen indicatie, 
maar hebt u wel behoefte aan huishoudelijke hulp? U kunt dan als particulier gebruik 
maken van onze zorg. Wij brengen de verleende zorg bij u in rekening.

Uw indicatie
Wie betaalt, bepaalt. Die eenvoudige regel geldt ook in de thuiszorg. En omdat de  
gemeente betaalt, bepaalt een indicatieadviseur van het gemeentelijk WMO-loket  
welke zorg u nodig heeft. Alleen de uren huishoudelijke hulp waarvoor u een indicatie  
krijgt, worden vergoed. Aan de hand van deze indicatie bepalen we samen met u de  
inhoud van de hulp. Verandert uw behoefte of loopt de geldigheidstermijn van uw  
indicatie af, dan is het tijd voor een herindicatie. Het aanvragen van een indicatie  
regelt u zelf bij de gemeente. 

Het persoonsgebonden budget
Als u een indicatie hebt – en dus recht op hulp die door de gemeente wordt vergoed –  
is het niet vanzelfsprekend dat u huishoudelijke hulp van RST Zorgverleners krijgt. 
RST Zorgverleners heeft in veel gemeenten afspraken om de huishoudelijke zorg te 
leveren. Is dit in uw gemeente niet het geval dan heeft u altijd de mogelijkheid om 
voor onze organisatie te kiezen. Dat doet u door een persoonsgebonden budget (PGB) 
aan te vragen. Eenvoudig gezegd: de gemeente regelt dan niet dat u huishoudelijke 
hulp krijgt, maar zorgt alleen dat u de vergoeding krijgt waar u recht op hebt. Met dat 
budget kunt u de huishoudelijke hulp van RST Zorgverleners betalen. Als u hulp nodig 
hebt bij het aanvragen van een PGB, kunt u contact opnemen met ons of het WMO-
loket van het gemeentehuis.



“Op welke dagen zullen we bij u komen 
en hoe laat?”
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Hulpverlening in de praktijk
De planning
Samen met u maken we afspraken over de huishoudelijke hulp. Op welke dagen 
zullen we bij u komen en hoe laat? Wat vindt ú prettig? We proberen zoveel mogelijk 
tegemoet te komen aan uw wensen. En als er geen medewerker beschikbaar is op het 
tijdstip dat uw voorkeur heeft, vinden we daar samen een goede oplossing voor.
Mocht u onverhoopt geen zorg nodig hebben, meldt u dit dan aan onze medewerker 
op de afdeling Planning minimaal 48 uur voordat u de zorg van ons zou ontvangen. 
Voor zorg die later wordt afgezegd, dus 1 of 2 dagen van tevoren zijn we genoodzaakt 
kosten in rekening te brengen.

Het cliëntdossier
We leggen bij u een zogenaamd cliëntdossier neer. In dit dossier hebt ú inzicht, maar 
ook onze medewerkers. Daardoor weten we altijd precies wat er is afgesproken en 
wat belangrijke aandachtspunten zijn. Onze medewerkers zijn dan ook gewend om als 
zij bij u arriveren, als eerste het cliëntdossier door te nemen.
In het cliëntdossier vindt u onder meer het werkplan. Hierin staat wat uw mogelijk-
heden en beperkingen zijn en hoe we samen met u invulling geven aan uw hulpvraag/
wensen. Uw indicatie is daarbij het uitgangspunt. Wat er ook verandert en welke 
afspraken we ook maken, in het cliëntdossier is alles terug te vinden. 

Mantelzorg
Wanneer u dit wenst kunt u ook uw mantelzorg betrekken bij de hulpverlening. Onze 
medewerkers kunnen uw mantelzorg ondersteunen en instrueren bij de uitvoering van 
(verzorgende) handelingen. Vraag gerust naar de mogelijkheden.



“Het uitgangspunt van RST Zorgverleners 
is dat respect voorop moet staan”
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Wat u verder moet weten
Het privacyreglement
RST Zorgverleners gaat zorgvuldig om met uw privacy. Zo zijn onze medewerkers 
verplicht om alles geheim te houden wat zij als huishoudelijke hulp van u weten. Uw 
gegevens worden bovendien behandeld conform het privacyreglement. Dat betekent 
onder meer dat u recht hebt op inzage in uw gegevens. Ook hebt u recht op afschrift, 
aanvulling, correctie, afscherming, vernietiging en verwijdering van deze gegevens. 
Ook onze medewerkers hebben recht op hun privacy. Wij vragen u de privacy van 
onze medewerkers in acht te nemen door bij gebruik van een foto van onze mede-
werker eerst toestemming te vragen.

De cliëntenraad
De cliëntenraad behartigt uw belangen als cliënt. De raad vertegenwoordigt u bij 
de Raad van Bestuur door vanuit uw gezichtspunt te adviseren over het zorgbeleid. 
Vooral de kwaliteit van de zorg is daarbij een belangrijk aandachtspunt. U kunt in 
contact komen met de cliëntenraad door een mail te sturen naar cliëntenraad@
rstzorg.nl of te bellen naar 0342 - 42 23 24.

Waardering? Klachten?
Onze huishoudelijke hulpen zijn professionals die zich graag inzetten voor een 
uitstekende zorg verlening. Veel cliënten waarderen de manier waarop zij dat doen. 
Bent u tevreden, dan doet het onze medewerkers goed als zij dat van u horen. We 
hebben als regel dat huishoudelijke hulpen geen geld of cadeaus mogen aanvaar-
den. Uw complimenten zijn meer dan voldoende!

Het kan ook voorkomen dat u een vraag of een kritische opmerking hebt over de 
hulp  verlening. De leidinggevende is dan uw aanspreekpunt. De kans is groot dat 
u samen tot een goede oplossing komt. Is dat niet het geval, dan kunt u een brief 
schrijven aan de Raad van Bestuur. Leidt ook dat niet tot het gewenste resultaat, dan 
kunt u uw klacht indienen bij de klachtencommissie. Hierbij kunt u eventueel de 
hulp vragen van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). U kunt de NPV bereiken 
op telefoonnummer 0318 - 54 78 88 of via www.npvzorg.nl.
Adresseer uw brief aan de klachtencommissie als volgt:
RST Zorgverleners, t.a.v. de klachtencommissie, Postbus 154, 3770 AD Barneveld



Waar zitten we
RST Zorgverleners is landelijk actief.  
Het werk gebied is ingedeeld in drie  
regio’s. Elke regio heeft een regiokantoor.

Hoofdkantoor RST Zorgverleners
Burg. Kuntzelaan 27-a
Postbus 154, 3770 AD  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio A, Opheusden t/m Staphorst, Rijssen 
Burg. Kuntzelaan 27-a
3771 EP  Barneveld
T 0342 - 42 23 24

Regio B, Randstad t/m Bommelerwaard
Ridderpoort 7a
2984 BG  Ridderkerk
T 0180 - 74 50 10

Regio C, Zeeland en Goeree-Overflakkee
Van de Spiegelstraat 2 
4461 LL Goes
T 0113 - 74 50 94

Centraal telefoonnummer 0342 - 42 23 24
F 0342 - 42 25 50, info@rstzorg.nl    
www.rstzorg.nl
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