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Infographic Wij, Charim

De Nederlandse overheid wil dat ouderen steeds langer 
zelfstandig blijven wonen. Maar wat kunt u doen als 
bijvoorbeeld uw zelfstandigheid afneemt, uw gezond-
heidsklachten toenemen en er meer zorg nodig is? 

Bel naar telefoonnummer

Als Charim zelf niet 
kan bieden wat u zoekt, 
dan verwijst Charim 
door naar partners om 
uw wensen te kunnen 
realiseren.

De adviseur doet u een aanbod zodat 
u direct kunt wonen in een omgeving 
waar zorg en welzijn dichtbij zijn.

U krijgt advies van de adviseur over wel-
zijn. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden 
van begeleiding en/of dagbesteding.

mogelijkheden om veilig of be-
schut of beschermd te wonen

U ontvangt advies over 
(eventuele) indicatiestelling.

uw leven vormgeven  
zoals u gewend bent

ondersteuning bieden voor wat 
u niet meer zelfstandig kunt 

Neem contact op met 
Zorggroep Charim

 Bel naar telefoon-
nummer 0800 0711

Tijdens het huisbezoek 
bespreekt u met de 

adviseur uw wensen en 
krijgt u informatie over 
de mogelijkheden van 

wonen, welzijn 
en zorg bij Charim. 

 De adviseur maakt 
een afspraak om u 
thuis te bezoeken

Charim kan aan uw 
wensen voldoen

0800 0711

www.zorggroepcharim.nl

Ieder mens heeft dromen en 
verlangens. Zorggroep Charim 

wil deze voor ouderen helpen re-
aliseren, met toegewijde zorg- en 
dienstverlening. Van welzijnsacti-

viteiten tot hospicezorg.

Kijk op de website 

Charim kan invulling geven aan uw wensen. 

Vanwege uw woon- en/of zorgvraag 
plaatst de adviseur u op de wachtlijst 
en begeleidt u tijdens de wachttijd. 

Een adviseur van de klantenservice geeft u 
 informatie over wonen, welzijn en zorg. Stel alle 

vragen die u heeft. Bijvoorbeeld als het zelf-
standig wonen moeilijker wordt, als u meer zorg 

nodig heeft of als u steeds vaker iets vergeet. 

Er is een kamer/ 
appartement beschikbaar 
(met mogelijkheden voor 

thuiszorg).

Welkom bij Charim!
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De adviseur 
geeft u een 
advies over 

wonen,  welzijn 
en zorg of 
 verwijst u 

door. 

Uw vragen 
zijn volledig 
 beantwoord. 

De adviseur 
maakt een 

afspraak om 
u thuis te 
 bezoeken.


