Welzijnsdiensten

Huis van Welzijn
Huis van Welzijn is een initiatief van professionele zorgverleners die
diensten aanbieden gericht op het welzijn van mensen. Het initiatief is
ontstaan vanuit de overtuiging dat dienstverlening met betrekking tot
zorg en welzijn anders en beter kan.
Huis van Welzijn werkt mensgericht waarbij de mens en zijn vraag centraal
staat en waarbij de relatie tussen zorgverlener en zorgvrager zich kenmerkt
door vertrouwen, intimiteit, passie, aandacht en bezieling.
Het uitgangspunt hierbij is het behoud van de regie over het eigen leven,
de relaties en levensinvulling.

Diensten van Huis van Welzijn
Huis van Welzijn biedt diensten aan in de thuissituatie, buitenshuis en
op locatie. Vragen en wensen worden persoonlijk besproken en op maat
vorm gegeven.
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Medewerkers van Huis van Welzijn
Huis van Welzijn werkt met professionals die actuele werkervaring hebben
en minimaal 5 jaar werkzaam zijn in de zorg. Ze worden ondersteund door
vrijwilligers die affiniteit en ervaring hebben met de doelgroep.
Huis van Welzijn werkt met stagiaires en is een erkend leerbedrijf.

Contact met
Huis van Welzijn
Wilt u meer informatie of heeft u een
wens of vraag, neem dan telefonisch of
via de e-mail contact met ons op. Wij
willen u graag vrijblijvend informeren.
Huis van Welzijn
Heinsbergerweg 190
6045 CL Roermond
06-44272609
info@huisvanwelzijn.nl
www.huisvanwelzijn.nl

Uw welzijn is onze passie
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