
G
em

eente Sittard-G
eleen 14046 - w

w
w

.sittard-geleen.nl  
Fotografie B

eeldbank G
em

eente Sittard-G
eleen en Erm

indo Arm
ino

Er kunnen geen rechten w
orden ontleend aan de inhoud van deze uitgave V-11-2014

Heeft u een vraag over welzijn, zorg, ondersteuning of aange-
past wonen? Het antwoord krijgt u in het Wmo-adviescentrum 
in Orbis Medisch Centrum. In deze folder leest u wat het 
Wmo-adviescentrum is en wat het voor u kan betekenen. 

Wmo-adviescentrum

Adres en openingstijden 

Bezoekadres    Postadres
Dr. H. van der Hoffplein 1  Postbus 18
6162 BG Sittard-Geleen   6130 AA Sittard

Openingstijden
Maandag tot en met vrijdag 
09.00 – 17.00 uur

Bellen of mailen
wmo@sittard-geleen.nl
046 – 477 8841 

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief



Wmo-adviescentrum Wmo-adviescentrum

Als dat niet voldoende is, kan de 
gemeente u ondersteunen. De 
medewerker stelt hier samen met 
u een plan voor op. In dit plan staat 
precies wat er gaat gebeuren om uw 
vraag op te lossen. 

Dat kan een verwijzing naar een 
collectieve of algemene voorziening 
zijn. Dit is zorg of ondersteuning waar 
iedereen gebruik van kan maken. 
Bijvoorbeeld rolstoelverhuur of een 
maaltijdservice. Het kan ook zijn dat 
u een individuele voorziening krijgt. 
Dit is ondersteuning speciaal voor 
u, zoals een rolstoel of hulp bij het 
huishouden. Soms blijkt tijdens het 
gesprek dat een andere organisatie 
iets voor u kan doen. De medewerker 
van het Wmo-adviescentrum zal dan 
zorgen dat u daar terecht kunt.

Clientondersteuning
Het is fijn om met z’n tweeën bij 
een gesprek te zijn. U kunt hiervoor 
een familielid, vriend of kennis 
vragen. Als dat niet mogelijk is, kan 
een medewerker van het Wmo-
adviescentrum zorgen dat een 
onafhankelijke cliëntondersteuner 
aanwezig is. Dit is iemand die u helpt 
bij het gesprek. Dit kunt u aangeven 
aan de medewerker.

Waar kan ik het Wmo-adviescentrum 
vinden?
Het Wmo-adviescentrum van de 
gemeente Sittard-Geleen vindt u in het 
gebouw van Orbis Medisch Centrum. 
Het ligt aan de zorgboulevard, dit 
is op de begane grond. Het Wmo-
adviescentrum is voor iedereen 
goed toegankelijk. Ook als u met 
het openbaar vervoer komt of in een 
rolstoel zit. Het Wmo-adviescentrum 
is 5 dagen per week de hele dag 
geopend. Ook mantelzorgers, 
vrijwilligers, zorgverleners en 
bezoekers zijn hier welkom. 

Wie werken er samen binnen het 
Wmo-adviescentrum?
In het Wmo-adviescentrum 
wordt samengewerkt met andere 
organisaties. Dit zijn onder andere 
MEE, PIW en streekzorg Westelijke 
Mijnstreek. Deze organisaties hebben 
allemaal kennis van welzijn, zorg en 
ondersteuning.

Samen bieden wij u ondersteuning op 
maat!

Binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) zorgt de gemeente 

ervoor dat mensen zo lang mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij. 

Dit betekent bijvoorbeeld dat mensen zelfstandig kunnen blijven wonen en 

contacten kunnen onderhouden.  In het Wmo-adviescentrum kunt u terecht 

voor informatie, advies en ondersteuning over de Wmo. 

Wat gebeurt er in het 
Wmo-adviescentrum?
Als u vragen heeft over welzijn, zorg 
of bijvoorbeeld aangepast wonen kunt 
u naar het Wmo-adviescentrum ko-
men. U bent hier van harte welkom. 
Een medewerker zal met u in gesprek 
gaan. Dat kan op afspraak, maar u 
mag ook zonder afspraak langsko-
men. De medewerker zal samen met 
u uw vraag of probleem bespreken. 
Daarna wordt een vervolgafspraak bij 
u thuis gemaakt.

Waar gaat het gesprek bij mij thuis 
over?
Een medewerker van het Wmo-
adviescentrum komt bij u langs 
voor een gesprek. Dan is er tijd en 
aandacht voor u en al uw vragen. De 
medewerker kijkt samen met u wat u 
nodig heeft. Hiervoor worden vragen 
gesteld over wie er bij u wonen, het 
huishouden, uw vrije tijd en uw werk.  
De medewerker bekijkt wat u nog 
zelf kan. En de medewerker vraagt 
of familie, vrienden of kennissen 
misschien kunnen helpen. 


