


Welkom bij te-Samen

Iedereen is welkom bij te-Samen. Wij werken altijd vanuit een 
persoonlijke benadering, waarbij laagdrempelig contact altijd
de basis blijft. Bij te-Samen ontvangt u zorg in uw persoonlijke
leefomgeving, geheel afgestemd op uw persoonlijke situatie. 

De cliënt centraal

Als cliënt staat u bij ons centraal. Wij streven hierbij
naar een zo groot mogelijke mate van zelfstandigheid en 
hanteren hierbij het motto: “wij doen het samen met u!” 



Afspraken met te-Samen

te-Samen streeft ernaar afspraken altijd zoals gepland door te
laten gaan. Hierin verwachten wij uw medewerking. Spoed-
situaties hebben voorrang op onze reguliere planning. Hierdoor
kan het bij uitzondering voorkomen dat uw begeleider / 
hulpverlener de afspraak met u moet verplaatsen. Wij hopen
hierbij op uw begrip.

Geplande afspraken
te-Samen werkt ambulant. Uitloop van de geplande afspraak
met meer dan 10 minuten (eerder of later) is in sommige 
gevallen onontkoombaar, bijvoorbeeld in geval van verkeers-
hinder of pechsituaties. U ontvangt van ons bericht indien 
dit het geval is. 



Bereikbaarheid
Het kantoor van te-Samen is bereikbaar op:

Maandag t/m vrijdag: 09:00 - 15:00

Uw persoonlijk begeleider
Ondanks het feit dat de meeste begeleiders bij te-Samen 
ervoor kiezen hun telefoon 24/7 aan te hebben staan, zijn 
ze standaard maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 21:00  
bereikbaar voor u. Buiten deze tijden kunt u in spoedsituaties
bellen met de 24-uurs dienst. 



De 24-uurs dienst
De 24-uurs dienst is voor spoedsituaties. Dit zijn situaties 
die niet kunnen wachten of waarin u dringend de behoefte 
heeft om met iemand te praten, of dringend hulp nodig 
heeft. De 24-uurs dienst van te-Samen is bijvoorbeeld niet
voor het maken en/of verplaatsen van afspraken. 

Het nummer van de 24-uurs dienst: 06-40600902

Appen naar de 24-uurs dienst kan, maar enkel in situaties 
waarin bellen voor u niet mogelijk is. Na ontvangst van de app
neemt de 24-uurs dienst telefonisch contact met u op. 



Gedragsregels

Wederzijds respect staat centraal in onze samenwerking.

Wij begrijpen dat u in uw emotie anders kunt handelen
dan gewenst. Hiervoor hebben wij begrip.

te-Samen tolereert absoluut geen lichamelijk geweld of 
persoonlijke bedreigingen. Afhankelijk van de situatie kan
te-Samen ervoor kiezen de zorg per direct te beëindigen en
indien nodig de politie in te schakelen. Wederzijds respect
staat centraal in onze samenwerking.  

Bij klachten of situaties die u niet met uw begeleider kunt
of wilt bespreken, kunt u aanvullend contact opnemen 
met het kantoor van te-Samen: Jeanet de Jonge - Brouwer

Telefoonnummer: 0597 - 853836
Bereikbaar op werkdagen van ma t/m vrijdag van 09:00
tot 15:00.



Eigen bijdrage

Bij te-Samen bieden we laagdregmpelige, ambulante zorg 
voor diverse situaties. Altijd stipt, respectvol en met vaste, 
vakbekwame begeleiders. Te-Samen is gecontracteerd 
zorgverlener van de gemeente, die de zorg van te-Samen 
vergoedt. Wij bieden volledige ondersteuning bij het opstarten 
van uw zorgtraject, als u dit wenst. Op een kleine eigen 
bijdrage van 19 euro (niet meer inkomensafhankelijk), zijn er 
voor u geen kosten aan verbonden. Past dit aantoonbaar 
niet in uw budget, dan zoeken we samen met u een oplossing. 
Uw eigen bijdrage verloopt sinds 1 januari 2020 via de 
gemeente. 




