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TWB extra
Langer zelfstandig thuis kunnen wonen

Wordt het huishouden te zwaar of heeft u zelf weinig tijd om het huis 

schoon te houden? Of kunt u wel wat hulp gebruiken bij het onderhouden 

van uw tuin? Dan kunt u TWB extra aanvragen. 

Wat is TWB extra?
Om langer zelfstandig thuis te kunnen 
blijven wonen, bieden wij particulieren 
diensten aan als aanvulling op de 
thuiszorg. Voor  deze particuliere diensten 
werken we samen met UWassistent. 

Vast contactpersoon
Bij UWassistent staan uw wensen voorop. 
Daarom werkt UWassistent met vaste 
contactpersonen uit de regio die samen 
met u bespreken waar u ondersteuning 
bij nodig heeft. 

“Ik ben erg blij 
met de extra hulp 

die ik krijg.”

Geen indicatie nodig 
U kunt zonder Wmo-indicatie 
gebruik maken van de diensten van 
UWassistent. 

Aanvragen 
De contactpersoon uit uw regio 
komt graag bij u thuis langs om in 
een vrijblijvend gesprek uw wensen 
te bespreken. Daarna wordt er 
voor u gezocht naar een passende 
dienstverlener. 

Interesse in een van de diensten 
van UWassistent? Vul dan het 
contactformulier in op 
www.twb.nl/contactformulier-twb-extra 
of bel naar 085 2013 072 (hierbij TWB 
vermelden).

Kosten 
UWassistent kan u verder informeren 
over de kosten. Sommige kosten zijn 
afhankelijk van uw wensen. 

Meer informatie
Voor meer informatie kunt contact 
opnemen met Klant & Service via 
088 560 2000 of klantenservice@twb.nl of 
neem een kijkje op 
www.twb.nl/thuiszorg/twb-extra. 

“Ik wilde een paar nieuwe 
planten in mijn tuintje, maar 

zelf kan ik niet zo veel meer en 
mijn familie woont ver weg. Met 
de tuinhulp van TWB extra staat 

mijn tuintje er nu toch weer 
mooi bij.”

U heeft de regie en bepaalt door wie, 
wanneer en op welke manier u wordt 
ondersteund. 

Vaste dienstverlener
U heeft een vaste dienstverlener die bij 
u komt werken. Deze dienstverlener is 
zorgvuldig gescreend.

Aanbod
Vanuit ons uitgebreide dienstenaanbod 
kunnen we u snel gerichte en betaalbare 
ondersteuning bieden. Hieronder vindt 
u een overzicht van de ondersteunende 
diensten:

• Hulp bij het Huishouden
• Tuinhulp
• Klushulp
• Begeleiding
• Maaltijd aan huis 

http://www.twb.nl/contactformulier-twb-extra
http://www.twb.nl/thuiszorg/twb-extra

