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U heeft een aanmeldformulier voor de Wmo ingevuld. Daarin heeft u aangegeven dat 
u een gesprek met ons wilt. We maken daarom een afspraak met u om uw vraag te 
bespreken. De Wmo-consulent bezoekt u thuis. In deze folder leest u wat er in zo’n 
gesprek zoal aan de orde kan komen. Wat u van de gemeente kunt verwachten en wat 
de gemeente van u verwacht.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het gesprek 

Adres en openingstijden 
Wmo-adviescentrum

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

Bereikbaarheid
Bij het Orbis Medisch Centrum 
is een bushalte en een halte voor 
de Regiotaxi. Verder is er een ruime 
parkeergarage (betaald). 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 
08.30 – 17.30 uur

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

www.sittard-geleen.nl 
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Vanaf 1 januari 2012 is de uitvoering van 
de Wmo veranderd. De belangrijkste 
verandering is de manier van oplossin-
gen zoeken voor uw probleem of vraag. 
Oplossingen zoeken doen we voortaan sa-
men. Daarbij kijken we eerst wat u en uw 
omgeving zelf kunnen doen aan uw pro-
bleem. Vervolgens zoeken we mogelijke 
oplossingen in collectieve voorzieningen. 
En pas als laatste is een individuele voor-
ziening aan de orde. Kortom, meer eigen 
verantwoordelijkheid voor inwoners en de 
samenleving. 

Meldingsformulier
Op het meldingsformulier heeft u 
aangegeven dat u een gesprek wilt over 
een van onderstaande onderwerpen of een 
combinatie ervan:
• het voeren van uw huishouden;
• wonen; 
• verplaatsen in en om de woning;
• lokaal verplaatsen per vervoersmiddel; 
• het ontmoeten van medemensen. 

Het gesprek
We willen samen met u in een gesprek 
vaststellen welke ondersteuning u 
nodig heeft. Wat is er nodig om uw 
probleem op te lossen? Allereerst doen 
we een beroep op uw eigen kracht en 
verantwoordelijkheid. Vervolgens kijken 
we naar uw sociaal netwerk en daarna 
naar wettelijk voorliggende voorzieningen, 
algemene voorzieningen, collectieve 
voorzieningen en als laatste naar 
individuele voorzieningen. Uiteindelijk 
levert dit voor u een oplossing op maat op. 
Het pakket aan maatregelen is dus voor 
iedereen verschillend. 

Hoe werkt het? 
In de brief bij deze folder staat het tijdstip 
dat we bij u langs komen. Uit ervaring 
weten we dat het prettig kan zijn als er een 
bekende bij het gesprek aanwezig is. Vraag 
daarom gerust uw familielid, vriend of 
kennis bij het gesprek. Het gesprek duurt 
een uur tot anderhalf uur. 

Verslag
Van het gesprek maken we een verslag 
met daarin de afspraken. U kunt een kopie 
van dit verslag vragen.
 
Eigen kracht en 
verantwoordelijkheid
Met eigen kracht bedoelen we dat wat 
u zelf kunt doen en organiseren om te 
blijven meedoen in de maatschappij. Heeft 
u een eigen netwerk van familie, vrienden, 
bekenden (mantelzorgers)? Of heeft u hulp 
van anderen nodig? Misschien kunnen ook 
mensen uit het vrijwilligersnetwerk hulp 
bieden. 

Wettelijk voorliggende 
voorzieningen
Naast de Wmo kunnen andere wettelijke 
voorzieningen bijdragen aan een 
oplossing. Bekende voorbeelden hiervan 
zijn de kinderopvang, de Wet Werken Naar 
Vermogen (WWNV), hulpmiddelen via de 
ziektekostenverzekeraar, AWBZ-zorg en 
huur- en zorgtoeslag.

Algemeen gebruikelijke 
voorzieningen 
Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
zijn niet speciaal bedoeld voor mensen 
met een handicap. Ze zijn gewoon in een 
winkel te koop en niet veel duurder dan 
vergelijkbare producten. 

Algemeen gebruikelijke voorzieningen 
zijn bijvoorbeeld beugels bij de douche, 
een antislipmat, een verhoogd toilet of 
een fiets met trapondersteuning.

Collectieve of algemene 
voorzieningen 
Ook collectieve of algemene 
voorzieningen kunnen uitkomst 
bieden. Voorbeelden hiervan zijn de 
Regiotaxi, de boodschappenservice, de 
was- en strijkservice, klussendienst, 
ramenwasbedrijf en maaltijdservice.

Individuele voorzieningen 
Het kan zijn dat we met bovenstaande 
mogelijkheden uw probleem niet 
kunnen oplossen. Dan kijken we of 
een individuele voorziening uitkomst 
biedt. Bijvoorbeeld: hulp bij het 
huishouden, een rolstoelvoorziening, 
een vervoersvoorziening en een 
woonvoorziening. 

Eigen bijdrage
Bij veel individuele voorzieningen 
betaalt u een eigen bijdrage aan het 
Centraal Administratie Kantoor (CAK). 
Hoe hoog die eigen bijdrage is, hangt 
af van uw leeftijd, de samenstelling van 
uw huishouden en uw (gezamenlijke) 
inkomen. Wilt u zelf al eens aan de slag, 
dan kunt u op www.hetcak.nl met een 
eenvoudig rekenprogramma uw eigen 
bijdrage berekenen. 

Belangrijkste veranderingen in de 
uitvoering van de Wmo: 
• Gemeente en aanvrager onderzoeken 

samen oplossingen;
• Uitgaan van wat mensen zelf kunnen 

en wat de omgeving kan;
• Geen vanzelfsprekende aanspraak op 

(individuele) voorzieningen.
• Oplossing is een maatwerkpakket per 

persoon;


