Referenties
Wat anderen van ons zeggen vinden wij erg
belangrijk. Lees hier wat de ervaringen zijn van
onze tevreden klanten, familieleden, CAREGivers en
zorgprofessionals.

“Terug uit het ziekenhuis heb jij zo heerlijk gekookt voor mij,
daar heb ik echt ontzettend van genoten!”
Mevrouw Duizing

Klanten
“Wil je Marit van Home Instead de groeten doen en haar
vertellen dat ik nog elke dag aan haar denk?”
De heer Jongeneel
“Ik ben een beetje bevooroordeeld met een CAREGiver als
schoondochter. Maar ik ben sowieso heel erg tevreden over
de extra aandacht in een anders toch wel kleine wereld
waar ik noodgedwongen in verblijf.”
Mevrouw Koster

“Als ik een 11 had kunnen geven had ik het gedaan.
Het is bijna niet te beschrijven hoe blij ik ben met
de ondersteuning van zowel Lia als de rest van de
medewerkers van Home Instead. Hier waren we echt aan
toe.”
Mevrouw van der Ven

“Toen wij meer zorg nodig hadden, kon dit direct dezelfde
avond ingaan en met dezelfde vertrouwde CAREGivers,
vergoed vanuit de zorgindicatie.”
Mevrouw Terhoeven

Referenties
Mantelzorgers en familie

Zorgprofessionals

“Jullie zien dat iedere klant een eigen levensverhaal heeft en
dat daarom ook voor iedere klant een specifieke benadering
nodig is, die continu door Home Instead afgestemd wordt
met de klant en met mij, als mantelzorger.”
Mevrouw van Loon, mantelzorger

“Zelden een partij gehad die zo persoonsgericht en snel kon
schakelen.”
Casemanager
“Mooi hoe jullie medewerkers persoonlijke ondersteuning
aan mensen met Alzheimer bieden. Dat doet een mens
goed! En ook wij als casemanager genieten ervan.”
Casemanager
“Jullie concept spreekt mij aan en wij kunnen er als
thuiszorgteam ook van leren. De persoonlijke aandacht staat
bij jullie voorop en dat is in deze tijd best bijzonder.”
Teammanager wijkteam
“Jullie bewijzen dagelijks dat de focus op de kwaliteit van
leven echt bijdraagt aan het leven van senioren en hun
familie. Onze samenwerking maakt het mogelijk dat mensen
langer, gezonder en met behoud van waardigheid thuis
kunnen blijven wonen.”
Huisarts

“Home Instead is deskundig en heeft goed geadviseerd
bij de aanvraag voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en
het Persoonsgebonden Budget (PGB). De communicatie
verloopt goed, jullie zijn flexibel, denken heel goed mee en
zijn altijd bereid tot overleg.”
De heer van der Laan, mantelzorger

“Mijn moeder wil Ans niet bij anderen aanbevelen,
omdat ze dan denkt dat Ans dan naar die ander gaat.
Ans = perfect.”
Mevrouw Hofman, dochter

“Wat ik echt bijzonder vind is de snelheid waarmee Home
Instead kan schakelen.Vandaag zit ik met een zorgprobleem
en morgen hebben jullie een team klaarstaan om mijn klant
te helpen.”
Wijkverpleegkundige

Dit is slechts een selectie uit alle referenties en ervaringsverhalen, u kunt er meer lezen op www.homeinstead.nl
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