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Wilt u ondersteuning op het
gebied van zorg en welzijn?
Wij helpen u verder

www.adviespuntzorgbelang.nl
gratis en onafhankelijk
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Deze verleent zelf geen zorg, maar denkt wel mee, vanuit uw belang.
Wij geven u graag informatie en advies
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Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente en zorgverleners.
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gemeente en zorgverleners.
Zij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners.
Zij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners.
Daarvoor hanteren zij het privacyreglement en hebben ze geheimhoudingsplicht.
Daarvoor hanteren zij het privacyreglement en hebben ze geheimhoudingsplicht.
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-- Telefoon:
- E-mail: advies@adviespuntzorgbelang.nl
- Website: www.adviespuntzorgbelang.nl
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