CisCares is gespecialiseerd in individuele
persoonlijke zorg en ondersteuning bij de
vele taken in het dagelijks leven.
Particulieren
Wij zetten onze tijd en aandacht in voor het
ondersteunen van senioren, werkende
ouders en gezinnen, jongeren en kinderen.

CisCares
Persoonlijke Ondersteuning

CisCares zet zich in voor het verbeteren van
de kwaliteit van leven en het
complementeren van zorg.
Wij ontzorgen en pakken de zorgtaken op
waar u zelf niet (voldoende) aan toe komt of
(tijdelijk) niet toe in staat bent.
Bedrijven kunnen ons inzetten voor
ondersteuning van medewerkers in de
privésituatie.

Zorg en Ondersteuning voor
een kwalitatief beter leven
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Persoonlijke Ondersteuning

Wij bieden persoonlijke ondersteuning op
maat. Dit kan aan huis, op vakantie, bij
familie, of waar u maar wilt.
De ondersteuning kan voor u zelf zijn, maar
ook voor uw partner, uw ouders, uw kinderen,
uw gezin of een van uw medewerkers.
Ciscares biedt ondersteuning bij alle taken
waar u zelf, door drukte of door beperkte
mogelijkheden niet aan toekomt.
Het gaat om Particuliere Zorg die betaald
wordt uit eigen middelen, een PGB
(persoonsgebonden budget) of door de
werkgever.
Naast onderstaande voorbeelden kunt u elke
vraag voor ondersteuning bij ons stellen.
Wij zullen samen met u zoeken naar een
passende oplossing.

Voorbeelden van onze dienstverlening

Contactgegevens

Organiseren van de dagelijkse huishouding en
persoonlijke verzorging. U moet hierbij denken
aan het regelen en organiseren van allerlei
zaken zoals:

Reeuwijkse Poort 310d
2811NV Reeuwijk

• Het opstarten van de dag en de persoonlijke
verzorging.
• Het voorbereiden en het (samen) verzorgen
van maaltijden.
• Het begeleiden van therapie- of
ziekenhuisbezoeken

T: 0182-581837
M: 06-31640504
E: info@CisCares.nl
KvK: 24362387
BTW: NL815223389B01
NL13RABO0325115206
t.n.v. Hennekes Fysiotherapie

• Naar buiten voor een wandeling,
museumbezoek of familiebezoek.
• Samen gaan koffiedrinken, lunchen of
dineren in de stad.

Bedrijven kunnen ons inzetten voor
ondersteuning van medewerkers in de
privésituatie.

• Concert- of film bezoeken

Het is bekend dat op dit moment 450.000
werknemers overbelast zijn door dat zij het
werk moeten combineren met de zorg voor
een zieke partner, ouder of kind. CisCares
biedt in deze situaties uitkomst.

• Het opvangen van kinderen bij ziekte of in
schoolvakanties.

• Het voorlezen van de krant of een boek.

Prijzen
Particulieren p/u

Prijzen zijn incl. 21% BTW

• Het ophalen en wegbrengen van uw
kinderen naar school, of sportclub.
• En vele andere mogelijkheden….

Cisca Hennekes

€ 30,25

