Zorgcoach
De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt voor al jouw zorgvragen. Hij of zij is een ervaren
maatschappelijk werker.
De zorgcoach zoekt mee naar een gepast antwoord op jouw specifieke vraag. De oplossing voor
jou kan binnen Zorgbedrijf Rivierenland liggen, maar ook daarbuiten, bij andere organisaties. De
zorgcoach is goed op de hoogte van de sociale kaart van de regio en kan daardoor op maat van
jouw specifieke noden de juiste hulp vinden. Hij of zij zal samen met jou en eventueel je familie
nagaan welke hulp of steun je nodig hebt. Ook als je zelf al weet welke hulp je nodig hebt, kan de
zorgcoach je helpen bij het opstarten van die hulp.
De zorgcoach begeleidt je bij het aanvragen van diensten zoals schoonmaakhulp, gezinszorg,
personenalarmering, de Minder Mobielen Centrale, het zoeken naar een seniorenwoning,
assistentiewoning, dagverzorgingscentrum, kortverblijf of opname in een woonzorgcentrum. Hij of
zij kan je ook helpen met het contacteren van andere organisaties.
De zorgcoach blijft betrokken en voor opvolging zorgen tot er voor jouw probleem een oplossing
gevonden is.
Je kunt een afspraak maken bij de zorgcoach of langsgaan in het lokaal dienstencentrum.

Zorgcoach Annemie Van Wassenhove
De Smis (wijk Leuvensesteenweg-stationsbuurt)
Leuvensesteenweg 129
2800 Mechelen
Navigeer
0471 07 93 80
zorgcoach.oost@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach

Zorgcoach Leslie Verbiest
De Rooster (wijk Begijnhof)
Klein Begijnhof 16
2800 Mechelen
Navigeer
0471 35 62 68
zorgcoach.centrumrooster@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach

Zorgcoach Katrien Wouters
De Schijf (Antwerpsesteenweg-Liersesteenweg)
Lijsterstraat 2
2800 Mechelen
Navigeer
015 27 53 62
zorgcoach.noord@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach

Zorgcoach Leen Schoolmeesters
Den Abeel (Mechelen-Zuid-Tervuursesteenweg-Hombeek)
Jozef Verbertstraat 61
2800 Mechelen
Navigeer
015 44 65 93
zorgcoach.zuid@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach

Zorgcoach Luk Van Daele
Den Deigem (wijk centrum)
Karmelietenstraat 13
2800 Mechelen
Navigeer
0471 35 99 57
zorgcoach.centrumdeigem@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach

Zorgcoach Bie Van den Broeck
Sint-Katelijne-Waver
Wilsonsstraat 28 bus a
2860 Sint-Katelijne-Waver
Navigeer
015 30 69 99
bie.vandenbroeck@zbrivierenland.be
https://www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach
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