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Zorg zoals het 
behoort te zijn



Dienstbaar zijn, ons zorgoverzicht 

Het is ons een genoegen u kennis te laten maken met Stichting Gravenberch. Dit boekje is 
bestemd voor eenieder die meer wil weten over onze Thuiszorgdienstverlening en voor-
ziet in een uitgebreid overzicht aan onze zorgdiensten. Ons motto is ‘dienstbaar zijn’. 

We begrijpen dat iedere situatie iets is dat aangrijpend kan zijn in uw leven.
Als organisatie staat de mens in onze dienstverlening centraal. We vinden het heel be-
langrijk om, daar waar uw dagelijks leven door omstandigheden ontregeld is, u een pas-
sende maatwerkoplossing aan te bieden. Daar waar de zelfredzaamheid in het gedrang 
is gekomen, willen wij u de zorg uithanden nemen zodat de focus gelegd kan worden op 
het stimuleren van herstel en zelfstandigheid.

We zijn betrokken

Stichting Gravenberch is als thuiszorgorganisatie een betrokken organisatie. Dienstbaar 
zijn is waar we toe geroepen zijn. Om elkaar te ondersteunen en bij te staan en om die 
taak zorgvuldig uit te voeren. Betrokken zijn met het leed van een ander is waar zorg en 
dienstbaarheid om draait.

Over Ons

Stichting Gravenberch is een christelijke thuiszorgaanbieder welke zich in 
Midden Holland mede verantwoordelijk voelt voor de inwoners die zorg nodig hebben. 
Stichting Gravenberch is een non-profit organisatie en kent geen aandeelhouders en heeft  
geen winst oogmerk. De stichting voert een financieël transparantie beleid en heeft een 
toezicht orgaan welke de toezicht houdt op het dagelijks bestuur. Hierdoor voldoet zij aan 
de wettelijk gestelde eis binnen de Governancecode voor de Zorg. 

De missie van Stichting Gravenberch is om in een ongedwongen sfeer zorg te bieden aan 
eenieder die zorg nodig heeft en om mensen in nood psychische, materiële en geestelij-
ke ondersteuning te bieden. In haar ondersteuning wil zij de zelfredzaamheid van iedere 
individu bevorderen.

Zorg is dienstbaar en  
betrokken zijn

Vincent Gravenberch Vincent Gravenberch 
Bestuursvoorzitter  Bestuursvoorzitter  
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Wij zijn dienstbaar in de zorg



De zorg verandert. Hoe is die voor u geregeld?

Vele ouderen zijn niet langer in staat om voor zichzelf te zorgen en hebben hulp no-
dig in de huishouding, of met het beoordelen van hun medicatie of het hebben van 
gezelschap ter voorkoming van ‘eenzaamheid’. Gezinnen hebben vaak ondersteu-
ning nodig daar waar de moeder een bevalling heeft gehad of door andere omstandig-
heden een van de partners niet meer instaat is om mee te draaien in de huishouding.  
 
Als Thuiszorgorganisatie is het onze taak om deze hulpbehoevenden bij te staan door dienst-
baar te zijn. U kunt samen met een medewerker in een ongedwongen sfeer een aange-
naam gesprek hebben over uw gezondheid, situatie thuis of over uw levensbeschouwing.  
Dit doen wij alleen wanneer u dat zelf aangeeft. Wij staan open voor alle algemene vragen 
die u heeft en willen u daarbij helpen een passend antwoord te geven. Velen vinden dit 
een zeer aangename manier om samen te komen tot een passende oplossing voor per-
soonlijke situaties.

Pastoralezorg is een belangrijk element in de onderlinge verbondenheid en betrokkenheid 
van de leden van Stichting Gravenberch. Wij voelen ons betrokken. Als een lid lijdt, lijden 
alle leden mede, als één lid zegeviert, delen alle leden in de vreugde. Dat is een hoge mate 
van dienstbaarheid. We mogen op elkaar rekenen. Daarom vormen alle leden het lichaam 
van Stichting Gravenberch.
Als organisatie worden we opgeroepen om oog te hebben voor elkaar en in elkaars zor-
gen en vreugden te delen. Dit gebeurd op heel ongedwongen en informele wijze, gewoon 
door met elkaar mee te leven, onze zorgen te delen en elkaar daarin, waar mogelijk, bij te 
staan. Ook u kunt lid worden.

Thuiszorg en Pastorale ondersteuning is het toezien op een menswaardige behande-
ling om deze christelijke gedachte gestalte te geven. In de stichting zijn professionals 
en vrijwilligers alsmede medewerkers en leden van de pastorale werkgroep betrokken. 
Ook beschikt Sticht Gravenberch over een netwerk van professionals die zij altijd kan aan-
spreken m.b.t. tot bepaalde zorg casussen.   

Bij Stichting Gravenberch, streven wij ernaar om het eerste aanspreekpunt te zijn. Het 
vertrouwen welke cliënten in ons hebben is daarom een zeer gewaardeerd goed waar wij 
veel waarde aan hechten.  Wij vinden het daarom zeer belangrijk dat wij als christelijke 
organisatie u of het gezin altijd terzijde mogen staan in raad, bij uw ondersteuning in de 
thuiszorg of tijdens uw genezing of het revalidatieproces. 

De Thuiszorg is bij ons 
goed geregeld



Is iemand van u ziek? 
Laat hij de oudsten van 
de gemeente roepen



Welke zorg diensten bieden wij?

Onze zorg is erop ingericht om u zorgeloze maatschappelijke ondersteuning te bieden. Dit 
doen we met een team van medewerkers die vakkundig, gediplomeerd en professioneel 
zijn.  Onze zorg verleensters zijn  ambulant wat betekend dat zij u de zorg in een vertrouw-
de omgeving bieden. Als stichting hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid. 
Het ondersteunen van hulpbehoevenden zien we als onze plicht binnen de samenleving.
Dit is wat wij heel belangrijk vinden.

Wij bieden zorg binnen zowel de Wmo als binnen de Wlz. In deze hulpverlening staat uw 
vraag centraal.
 
Wat is Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning)
De Wmo voorziet in ADL zorg (Algemene dagelijke levensverrichtingen).
Daar waar u in de zorg vastloopt en geen hulp kunt krijgen van uw naasten of geen be-
roep kunt doen op uw woonomgeving, kunt u aanspraak maken op zorg vanuit de Wmo.   
Deze zorg wordt door uw woongemeente vergoed en voorziet in de bevordering van uw 
zelfredzaamheid. De Wmo is bedoeld voor hen die door medische, lichamelijke problemen  
of psychise problemen niet meer voor zichzelf kunnen zorgen en of verzorging, verpleging 
of hulp in het huishouden nodig hebben. 

De Wlz voorziet in intensieve zorg.
De wet langdurige zorg is voor hen die thuis of in een zorginstelling langdurige intensieve 
verzorging nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen en men-
sen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking/aandoening.
Deze zorg word vergoed vanuit uw zorgverzekeraar. U dient daarvoor een indicatie te heb-
ben van het CIZ. Vraag hier alles over aan onze klantenservice.
Het kan gaan om;
• Hulp in het huishouden (zwaar en licht huishoudelijk werk)
• Begeleiding en ondersteuning in de zelfredzaamheid
• Individuele begeleiding bij GGZ cliënten
• Begeleiding van jongeren en groepen
• Verzorging en verpleging thuis

De Stichting heeft een 
verantwoordelijkheid



Het gezin als fundering 
van de gemeente



Wat willen wij betekenen voor het gezin?

Stichting Gravenberch ondersteunt gezinnen daar waar zich een crisis voordoet. 
U mag rekenen op menswaardige zorg en ondersteuning in zelfredzaamheid. 
Daar waar het in het gezin mis dreigt te gaan willen we het eerste aanspreekpunt zijn met 
counseling en ook als het even tegenzit willen we u daarin met gesprekken en pastoraal 
ondersteunen. Als organisatie delen we in de mooie tijden die u meemaakt zoals de in-
zegening van uw huwelijk, de doop, de geboorte van uw kind maar ook in tijden dat het 
even niet mee zit zoals bij ontslag, ziekte en of overlijden. Als lid bieden wij u en uw ge-
zinsleden professionele zorg binnen uw eigen vertrouwde omgeving.

Als organisatie is het onze zorg om, in al deze omstandigheden van het leven, te delen in 
de weg die het gezin versterkt, inspireert en daar genezing brengt door de overvloedige 
liefde en genade die ons geschonken is. We zijn er om gezinnen voor te bereiden op de 
herkenning van hun onderlinge kracht als man en vrouw. 

Nog meer diensten voor jonge ouders

Als uw eerste kindje opkomst is, komt er heel wat op u af en moet er ook veel geregeld 
worden. Vaders die naast hun baan ook ineens het huishouden moeten regelen om moe-
der te ontlasten of een extra hulp erbij moeten overwegen om alles in goede banen te lei-
den. Allerlei dagelijkse zaken kunnen aanleiding zijn om de hulp van ons in te roepen en 
dan is het wel zo prettig als u mag rekenen op bijstand van onze medewerkers.  

Onze ledenservicebureau is er voor u

Stichting Gravenberch biedt maatwerk in de Thuiszorg. We ontwikkelen diensten die op 
uw persoonlijke situatie toegespitst zijn. Uw zorg is onze zorg. Vanuit onze ‘dienstbaar-
heid’, welke we hoog in het vaandel hebben, staat u als mens centraal. Neem contact op 
met onze ledenservice welke er voor u is als u vragen hebt. Voor meer informatie kunt u 
bellen tijdens onze kantooruren naar 088-532 77 00

De Stichting wil het 
eerste aanspreekpunt 

zijn



Kinderen behoren een 
vrije geest te hebben



Zorg voor jongeren en tieners

Bij Stichting Gravenberch is de zorg voor jongeren, tieners, een belangrijk element. Hier-
in ondersteunen we zowel de ouders als het kind om te komen tot een gezonde leer. Kin-
deren behoren een vrije geest te hebben en dienen wij ze in hun geloof en kracht niet te 
belemmeren om te kunnen aanvaarden wat ze door hun ouders geleerd wordt. Dit bouwt 
hen zowel geestelijk als mentaal in hun geloof en zelfvertrouwen op. Toch zien we dat kin-
deren te maken krijgen met situaties die hen belemmeren in hun persoonlijke ontwikke-
ling en of kind zijn. 

Waar lopen kinderen tegenaan

Tieners hebben vaak moeite om zich aan te passen op school, in groepen (sociale contac-
ten) of thuis. Dit kan zijn door;

• andere leefomstandigheden zoals bijvoorbeeld een verhuizing
• agressie en dominantie thuis
• armoede in thuissituatie
• traumatische ervaringen door bijvoorbeeld overlijden
• bij een scheiding
• stress
• ADHD
• concentratieproblemen

Hierin kan het zijn dat een kind moeilijk aansluiting kan vinden in een groep of zich aan 
kan passen op school.

Hoe besteden wij in de zorg daar aandacht aan?

Wanneer een kind of een gezin te maken krijgt met een crisissituatie dan is onze eerste 
focus het belang van het gezinslid. In onze verzorgende taak wordt er in het begeleidings-
plan aandacht besteed aan de gebeurtenissen en de doelstellingen als oplossing. Waar 
willen we heen, en hoe komen we daar. In het plan verwerpen we geenszins de behoefte 
en wensen van het kind maar trachten deze te stimuleren door gezonde leerstellingen toe 
te passen. Hier is een luisterend oor evenzo belangrijk als bescherming van iedere indivi-
du binnen het gezin. Geestelijke zorg is het belangrijkste wat ingezet wordt om de situatie 
te neutraliseren.

Onze eerste focus is 
het belang van het  

gezinslid



Als lid, vallen u 
en uw gezinsleden 
onder de zorg van  

Stichting Gravenberch



Leuk dat u lid wenst te worden.

Als Stichting bieden we Pastoralezorg & Thuiszorg aan eenieder die hulpbehoevend is. On-
geacht uw geloofsovertuiging. U kunt ook lid worden van Stichting Gravenberch. Om lid te 
worden kunt u zich via de website aanmelden of telefonisch contact opnemen met onze 
ledenservice. Als lid ondersteunt u het werk dat we doen in levens die de verzorging of 
ondersteuning broodnodig hebben. Het lidmaatschap kost slechts € 25- per jaar per gezin.

Als lid, vallen u en uw gezinsleden onder de zorg van Stichting Gravenberch. 
En, u geniet daarbij ook van vele voordelen zoals kortingen op vele zorg producten en dien-
sten in onze thuiszorg onlinewinkel. 

De stichting vormt een eenheid van leden en door uw bijdragen delen we allen in elkaars 
lief en leed. We hebben een belang in de hoogtepunten in uw leven, zoals het sluiten van 
een huwelijk, de geboorte of in de groei van de kinderen. Maar ook wanneer het minder 
goed gaat in uw leven, zoals bij werk, ziekte en dood, zijn we er om u en uw naaste te on-
dersteunen en te helpen waar mogelijk. Ons motto is ‘dienstbaar zijn in eenheid’. 

Welke ondersteuning mag u verwachten

• Persoonlijke Begeleiding bij ziekenhuis of artsen bezoek.
• Ondersteuning in het gezin, met de kinderen.
• Bij te staan in tijden van ziekte of overlijden.
• Hulp in de huishouding, bij ziekte of zwangerschap.
• Hulp met de boodschappen.
• Personenvervoer, halen en brengen.
• Budgetondersteuning en hulp met schulden.
• Geestelijke ondersteuning.

Lidmaatschap aanvragen?

Om lid te worden dient u zich eerst aan te melden. Doe dit op onze website 
www.stichtinggravenberch.nl of neem telefonisch contact op met onze ledenservice op 
het telefoonnummer 088-532 77 00

De Stichting vormt  
een familie en delen  

in elkaars lief en leed.



U staat er niet alleen 
voor



Algemene informatie.

Stichting Gravenberch is in het groene hart van Gouda gevestigd en werkt in een straal 
van 25 kilometer om Gouda heen. Dat wil zeggen dat ons werkgebied zich uitstrekt van 
Utrecht, tot Den Haag en van Leiden tot Rotterdam. We voelen ons dan ook verantwoor-
delijk voor het verstrekken van de noodzakelijke zorg aan de meer dan 235.000 inwoners 
binnen de regio Midden-Holland. 

Correspondentie gegevens (Post adres)

Gouda                                               Moordrecht
Zuidelijk Halfrond 1                         Drost IJsermansingel 9 
2801 DD GOUDA                             2841 VK Moordrecht
 
 
Registraties

Stichting Gravenberch is in 2014 opgericht en staat ingeschreven in het handelsregister te 
‘s-Gravenhage onder vermelding van registratie nummer: 60287209
De Stichting heeft ook een vermelding in het Vektis register onder vermelding van  
AGB-code 98102521

Contact met onze ledenservice              (088-532 77 00)

De Ledenservice is te bereiken van Maandag tot Vrijdag van 10:00 tot 16:00 uur 
Om lid te worden dient u zich eerst aan te melden. Doe dit op onze website 
www.stichtinggravenberch.nl 
Een Email sturen. In de meest gevallen kunnen we hierop snel reageren. 
klantenservice@stichtinggravenberch.nl

Bankgegevens

Stichting Gravenberch
ING Bank Nederland
NL36 INGB 0006 4464 77

Een goede bereikbaar-
heid vinden we net zo 
belangrijk als uw zorg 



Uw lidmaatschap 
draagt bij aan de 

kwaliteit van onze 
zorg



Zorg voor niet leden

Voor de niet leden hangt het geheel af van welke zorg u nodig heeft. Het kan zijn dat u 
persoonlijke begeleiding of ondersteuning nodig heeft in de huishouding of juist thuis-
hulp. Dit wordt allemaal geregeld in uw WMO zorgvraag en aan de hand van een beschik-
king vastgesteld. Ook kunt u aanspraak maken op een PGB budget of gebruik maken van 
beschikbare Vouchers die u gemakkelijk kunt inzetten voor kortdurende zorg. Niet iede-
re gemeente biedt die mogelijkheid voor het inzetten van een Voucher. Als Stichting zijn 
wij aangesloten bij het Zorg Lokaal welke verantwoordelijk is voor de verkoop van de zorg 
Vouchers in uw gemeente. Vraag dit na bij uw gemeente of aan onze ledenservice.

De WMO zorg premie is voor eenieder gelijk geworden. U betaald een vast bedrag voor 
uw zorg. Deze premie wordt door het CAK Centraal Administratie Kantoor geïncasseerd. 
Deze informatie en meer kunt u terug vinden op de website van het CAK. 

Lid worden van Stichting Gravenberch

Onze leden kiezen er bewust voor om de werkzaamheden van de Stichting met een eigen 
bijdrage te ondersteunen. Hiermee stellen zij het belang en de noodzaak om dienstbaar te 
blijven voor hulpbehoevenden voorop. Het lidmaatschap biedt vele mogelijkheden. Voor 
een bedrag van €25,- per jaar kunt u in onze online winkel gebruik maken van vele kortin-
gen op zorg en verpleeg artikelen, hulpmiddelen en adviezen rondom uw zorg. Voor hen 
die een christelijke achtergrond hebben maken aanspraak op pastorale zorg voor het ge-
hele gezin.
Ondersteuning bij werk en inkomen, relatie en huwelijk, kinderen en opvoeding, bijstand 
bij verlies en  rouwverwerking en nog veel meer. Hebt u nog vragen dan kunt u die altijd 
stellen aan onze ledenservice. Ze zijn van 10:00 tot 16:00 uur telefonisch te bereiken op 
088-532 77 00
  

U betaald nooit meer 
voor de zorg die  

u nodig hebt 



Nog even alle zorg op 
een rij



Nog even alles kort samengevat

Stichting Gravenberch is een Thuiszorg organisatie. Zij is dienstbaar binnen de zorg en 
biedt zowel pastorale als thuishulp aan eenieder, ongeacht de geloofsovertuiging. 
 
Als lid van Stichting Gravenberch geniet u van zorg op maat. Voor leden is de zorg prima 
geregeld voor zowel ouderen als jonge gezinnen met of zonder kinderen.  U ondersteunt 
als lid de werkzaamheden van de Stichting ten behoeve van hen die hulpbehoevend zijn, 
met een bedrag van € 25,- per jaar. Aan het lidmaatschap zijn er geen verplichtingen ver-
bonden.

Thuiszorg en ondersteuning ontvangt u op basis van de WMO en Wlz regeling welke u bij 
uw gemeente of het CIZ dient aan te vragen. Ook daarin willen wij u graag ondersteunen. 
Het betalen van uw premie doet niet aan ons maar aan het CAK. Lees meer hierover op 
onze website of op dat van uw gemeente.

U kunt voor de kortdurende zorg gebruik maken van Vouchers. Denk bijvoorbeeld 
aan een herstel operatie aan de knie of arm welke niet langer duurd dan 3 maanden. 
Niet iedere gemeente biedt deze mogelijkheid. Vraag aan onze ledenservice naar meer  
informatie en hoe u deze Vouchers het best kunt inzetten.
  

Welke extra zorg is er nog meer bij ons geregeld

WMO aanvraag Gezond en fit rondom de bevalling
Huisbezoek Babyverzorging
Budget begeleiding voor ouderen Kinderen 
Sociale raad en advies op maat Voedingsdeskundige zorg
Aanvullende verzorging (Zorgplan) Klusteam
Pedicure aan huis Kraampakket
Kapster aan huis

Een samenvatting  
van alle zorg 
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