
Zorgaanbod in uw eigen taal!!



eigen Kracht telt (eKt)

hallo!

Mijn naam is Gül Güçlü en ben 
sinds 1995 in verschillende 
functies werkzaam in met name 
de hulpverlening. In deze periode 
heb ik met veel verschillende 
doelgroepen gewerkt en is diver-
siteit mijn specialiteit geworden. 

Sinds 2008 werk ik als maat-
schappelijk werker waarbij ik 
mensen begeleid die tegen 
allerlei problemen aanlopen. 
Tijdens mijn loopbaan ben ik 
verschillende probleemgebieden 
tegengekomen. Op basis hiervan 
constateer ik vooral 

een verharding in onze maat-
schappij, toenemende bureau-
cratie en digitalisering. Dit leidt 
tot veel problemen en onduide-
lijkheid bij veel mensen. 
Om bovengenoemde redenen 
heb ik besloten om mijn eigen 
bedrijf te starten, zodat ik mij 
specifiek kan inzetten voor hulp 
en begeleiding aan U!
Om u beter te begrijpen en 
beter te helpen doe ik dit in uw 
eigen taal en met kennis van uw 
culturele achtergrond. Ik ben van 
mening dat men zonder deze 
kennis en spreken van de eigen 
taal, moeilijk bij de kern van de 
eigen kracht kan komen.

EKT kan u individuele begeleiding, dagbesteding, persoonlijke 
verzorging en verpleging bieden in uw eigen taal en met kennis 
van uw culturele achtergrond!!!
Het aanbod is bedoeld voor de gemeenten Tiel, Culemborg en 
Geldermalsen! (v.a. 18 jaar)



Mijn passie is om mensen te helpen, zodat ze weer 
op eigen kracht verder kunnen in hun leven! 

Uiteraard doe ik dit niet alleen. Ik werk samen met andere profes-
sionals die Eigen Kracht Telt versterken.

wij bieden de  
volgende vormen  
van Zorg aan:

- Individuele begeleiding
-  Dagbesteding voor ouderen 

met een andere culturele  
achtergrond

- Persoonlijke verzorging  
- Verpleging

individuele  
begeleiding 

Wij kunnen u o.a. psychosociale 
begeleiding bieden, in uw eigen 
taal en met kennis van uw cultu-
rele achtergrond. 
Bij individuele problemen kunt u 
naast psychosociale problemen 
ook o.a. denken aan relatiepro-
blemen, financiële problemen, 
problemen op het werk of school 
en het vastlopen in het contact 
met instanties.

Met gebruik van erkenning, 
begrip, vertrouwen en wederzijds 
respect, willen wij de samenwer-
king met u aangaan, en u weer 
mogelijkheden bieden om uw 
problemen op te lossen. Bij indi-
viduele begeleiding, wordt u ge-
stimuleerd om bewust te worden 
van eigen kracht, zodat u u weer 
beter voelt en regie krijgt over uw 
eigen leven. Op deze manier kunt 
u meer vaardigheden ontwik-
kelen om uw zelfredzaamheid te 
behouden. 

Om voor individuele begeleiding 
in aanmerking te komen, heeft 
u een indicatie nodig. Die kunt 
u aanvragen door zich aan te 
melden bij uw huisarts of het 
wijkteam die verbonden is aan 
uw wijk.



dagbesteding voor ouderen met 
een niet westerse achtergrond 

Wij kunnen u dagbesteding 
aanbieden. Dit doen wij in uw 
eigen taal en met kennis van uw 
culturele achtergrond. Bij deze 
ondersteuningsvorm gaat het 
om begeleiding in groepsvorm. 
Dagbesteding (in groepsvorm) 
is een structurele tijdsbesteding 
met vaste regelmaat, afhankelijk 
van uw behoefte.
Op deze manier krijgt u de 
mogelijkheid om het huis uit 
te komen (uit uw isolement te 
komen) en in contact te komen 
met anderen. Dagbesteding kan 
ervoor zorgen dat u uw eigen 
zelfredzaamheid zo lang mogelijk 
kunt behouden of vergroten. Wij 
kunnen u, afhankelijk van uw be-
hoefde, verschillende activiteiten 
beiden, zodat u u beter voelt en 
zo lang mogelijk zelfstandig blijft 
functioneren.
Deze ondersteuningsvorm kan 
ook ervoor zorgen dat uw net-
werk (kinderen/familieleden) niet 
overvraagd worden en daardoor 
overbelast raken. 
Om voor dagbesteding in aan-

merking te komen, heeft u een 
indicatie nodig. De aanmeldings-
procedure  voor de dagbesteding 
loopt via uw gemeente. 
Mocht u zelf niet uitkomen, dan 
willen wij u graag hierbij helpen!

PersoonlijKe  
verZorging 

Wij kunnen u op professionele 
wijze hulp en ondersteuning bie-
den bij uw  persoonlijke verzor-
ging en alledaagse activiteiten. 
Bij persoonlijke verzorging kunt 
u onder andere denken aan 
lichamelijke verzorging zoals het 
wassen/douchen en aan- en 
uitkleden, het aan- en uittrekken 
van steunkousen, maar ook aan 
ondersteuning bij het beheren en 
innemen van medicatie. 



verPleging 
Wij kunnen u naast persoonlijke 
verzorging ook (hulp bij) 
verpleging bieden. Bijvoorbeeld, 
als u net ontslagen bent uit het 
ziekenhuis en nog wonden heeft 
die verzorgd moeten worden. 
Ook ziekte- of ouderdomsgere-
lateerde aandoeningen kunnen 
aangepakt worden door onze 
verpleegkundige.

Kosten:

wijKverPleging
Vanaf 1 januari 2015 wordt de 
persoonlijke verzorging en 
verpleging betaald uit de Zorg-
verzekeringswet (Zvw). Deze zorg 
zit in het basispakket van uw 
zorgverzekering. U hoeft daar-
voor dus geen eigen bijdrage te 
betalen.

wmo
Voor Wmo-zorg in de vorm van 
dagbesteding of individuele 
begeleiding betaalt u altijd een 
eigen bijdrage. De hoogte van 
de eigen bijdrage wordt door 
het CAK (Centraal Administratie 
Kantoor) vastgesteld. Eenmaal 
per 4 weken ontvangt u van het 
CAK een rekening. Meer informa-

tie over de eigen bijdrage vindt u 
in de brochure op de website van 
het CAK.
Mocht u er zelf niet uitkomen, dan 
willen wij u graag hierbij helpen!

Zorg in natura of een 
Pgb
Wij kunnen u altijd informeren 
over de mogelijkheid van een 
PGB (Persoonsgebonden Bud-
get) en Zorg in Natura. Met een 
PGB kunt u zelf uw zorg inko-
pen. U moet er wel rekening mee 
houden dat u dan zelf de admi-
nistratie moet bijhouden en zelf 
de opdrachtgever of werkgever 
bent.
Met uw eigen zorgverzekeraar 
kunt u bespreken of u voor een 
PGB in aanmerking komt. De 
voorwaarden staan ook in uw 
zorgpolis. 
Mocht u er zelf niet uitkomen, 
dan willen wij u graag hierbij 
helpen om uit te zoeken wat het 
beste bij uw situatie past.  



Kantoorruimte

Dodewaardlaan 6 
4006 EA  Tiel 
06-43825551

 info@eigenkrachttelt.nl

Voor meer informatie over Eigen Kracht Telt  (EKT)
www.eigenkrachttelt.nl


