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Hoe kan de gemeente u helpen?
De gemeente ondersteunt mensen die hulp nodig hebben om zelfstandig te blijven. Of iemand ondersteuning
krijgt van de gemeente, verschilt per situatie.
Denkt u dat u hulp nodig heeft? Neem contact op met de gemeente. Het contact met de gemeente gaat daarna
als volgt:
U meldt zich bij de gemeente voor een gesprek over ondersteuning. Dat gesprek noemen we het
keukentafelgesprek.
Samen bespreekt u wat u nog zelf kunt doen, wat familieleden kunnen doen en welke voorzieningen er
voor u in de buurt zijn.
De gemeente besluit eerst of u ondersteuning van de gemeente nodig heeft.
Daarna beslist de gemeente welke ondersteuning u krijgt.
Op de website van de gemeente vindt u meer informatie over de hulp die de gemeente biedt. Lees meer over
het keukentafelgesprek op Zo zorg ik.
Neem contact op met het gebiedsteam bij u in de buurt.

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Mandehof 15
8384 EA Noordwolde
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Zo zorg ik - het keukentafelgesprek
www.zozorgik.nl/keukentafelgesprek-wmo-en-jeugdzorg-met-de-gemeente/ [3]

Wat is een Wmo-voorziening?
Wanneer u ondersteuning nodig heeft, komt u misschien in aanmerking voor een Wmo-voorziening. Zo kunt
u mee blijven doen aan de maatschappij. Een Wmo-voorziening kan van alles zijn. Bijvoorbeeld:
een woonvoorziening, zoals een traplift, tillift of verhuiskostenvergoeding
een vervoersvoorziening, zoals een scootmobiel, rolstoel, vervoerskostenvergoeding of vervoer in
(rolstoel)taxibusjes
huishoudelijke hulp, zoals hulp bij het huishouden
persoonlijke ondersteuning en dagbesteding
kortdurend verblijf
maatschappelijke opvang, zoals daklozenopvang, verslavingszorg en hulp bij huiselijk geweld
Een Wmo-voorziening kan een algemene voorziening of een maatwerkvoorziening zijn. Een algemene
voorziening is voor iedereen. Denk bijvoorbeeld aan een boodschappendienst. Een maatwerkvoorziening is
een voorziening speciaal voor u. De voorziening wordt dan op uw situatie afgestemd, bijvoorbeeld een
aanpassing in uw woning.
Sommige voorzieningen zijn eenmalig. Andere voorzieningen zijn tijdelijk. Op de website van de gemeente
vindt u meer informatie.

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Mandehof 15
8384 EA Noordwolde
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Wooncentrum Krommestede
De Kwekerije 24
8391 LH Noordwolde
0561 431 965 [4]
info@liante.nl [5]
www.krommestede.nl [6]

Woonzorgcentrum Lycklama Stins

Deken Mulderstraat 1
8472 AB Wolvega
0561 693 220 [7]
info@liante.nl [5]
www.lycklamastins.nl [8]

Woonzorgcentrum Sickenga-Oord
Sickengaoord 1
8471 BS Wolvega
0561 693 440 [9]
info@liante.nl [5]
www.sickenga-oord.nl [10]

Rijksoverheid - Wmo
www.rijksoverheid.nl/wmo [11]

Hoe vraagt u een Wmo-voorziening aan?
De gemeente kan u helpen bij de aanvraag van Wmo-voorzieningen. In een gesprek bekijkt u samen met de
gemeente wat u nodig heeft en wat de beste oplossing is voor uw situatie.
Heeft u extra hulp, informatie of advies nodig? U kunt hulp krijgen van een onafhankelijke
cliëntondersteuner. U hoeft niet zelf te betalen voor deze hulp. De cliëntondersteuner behartigt uw belangen
en helpt u bij:
een gesprek met de gemeente
een (voor)onderzoek voor Wmo-ondersteuning
een aanvraag voor een maatwerkvoorziening
afspraken met zorgaanbieders als u een maatwerkvoorziening heeft.
Neem contact op met het gebiedsteam in uw regio.
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Mandehof 15
8384 EA Noordwolde
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Welke opties heeft u als u een Wmo-voorziening krijgt?
Neem contact op met het gebiedsteam in uw eigen buurt. Samen met de medewerker van het gebiedsteam
kijkt u welke ondersteuning het beste bij u past.
Als de gemeente u een Wmo-voorziening toewijst, kunt u kiezen uit:
zorg in natura (ZIN)
persoonsgebonden budget (pgb)
Als u kiest voor zorg in natura, beslist de gemeente welke zorg u krijgt. En van wie u zorg krijgt. U kunt ook
kiezen om uw zorg of hulp in te kopen met een pgb. U regelt dit zelf.
U kunt ook informatie vragen aan belangenorganisaties, bijvoorbeeld bij Per Saldo. Dit is de
belangenvereniging van en voor mensen met een pgb. Met de test van Per Saldo kunt u zien wat het beste bij
u past.
Ook kan het verstandig zijn om hulp te vragen van een cliëntondersteuner die met u meekijkt of het pgb
goed bij u past. Cliëntondersteuning is gratis.
Wilt u meer weten over cliëntondersteuning? Neem dan contact op met het gebiedsteam bij u in de buurt.

Gebiedsteam Weststellingwerf - Noordwolde
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Mandehof 15
8384 EA Noordwolde
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Gebiedsteam Weststellingwerf - Wolvega
Gebiedsteam voor uw vragen en problemen.
Griffioenpark 1
8471 KR Wolvega
14 0561 [1]
www.weststellingwerf.nl/gebiedsteams-weststellingwerf [2]

Per Saldo
19161
3501 DD Utrecht
0900 742 48 57 (€ 0,20 per minuut) [12]
www.pgb.nl [13]

Kijk ook bij
Persoonsgebonden budget (pgb) [14]
Zorg in natura [15]
Eigen bijdrage [16]
Cliëntondersteuning [17]
Vraagwijzer Weststellingwerf is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Weststellingwerf in samenwerking
met vele organisaties en instellingen.
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