
U heeft onlangs een gesprek gehad met één van onze Wmo-consulenten 
over de problemen die u  ervaart. De consulent heeft samen met u 
gezocht naar oplossingen. We willen graag weten wat uw ervaringen 
zijn met de Wmo. Wat gaat er goed en wat niet?  Waar bent u tevreden 
over en waarover niet. 

Maatwerk in de Wmo: wat vindt u ervan?
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Maatwerk in de Wmo: 
wat vindt u ervan?



Uw mening telt!
Na het gesprek met de 
Wmo consulent heeft u van 
ons een brief (beschikking) 
gekregen. Daarin stond 
welke maatwerkvoorzie-
ning u van de gemeente 
krijgt. De gemeente wil nu 
graag van u horen hoe u het 
proces rond uw aanvraag 
heeft ervaren. 

• Is het contact met 
de gemeente goed 
verlopen? Heeft u op tijd 
uw rolstoel gekregen?

• Hoe lang heeft u moeten 
wachten voordat de 
huishoudelijke hulp of 
de ondersteuning is 
gestart? 

• Is de aanpassing aan uw 
woning goed verlopen? 

• En hoe heeft u het 
contact ervaren met 
eventuele andere 
organisaties? 

Om hierover uw mening 
te geven, krijgt u binnen-
kort een vragenlijst van de 
gemeente.

Tevreden over de 
oplossing?
Het kan ook zijn dat u geen 
maatwerkvoorziening heeft 
gekregen. Omdat voor u 
bijvoorbeeld een algemene 
voorziening een goede 
oplossing is. Of u heeft op 
eigen kracht een oplossing 
gevonden. De gemeente 
wil graag van u horen of 
u tevreden bent met deze 
oplossing. 

U doet toch mee?
Wij stellen het erg op prijs als 
u de vragenlijst invult en naar 
ons terugstuurt. Hiermee 
kunnen wij onze dienstverle-
ning aan u verbeteren. En ook 
zorgen voor betere afspraken 
met onze ketenpartners en 
zorgaanbieders. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen of wilt u 
meer informatie? Neem dan 
gerust contact op met de 
Wmo, tel. 046-4778841. 
Mailen kan ook: 
wmo@sittard-geleen.nl. 

U kunt ook altijd binnenlopen 
in het Wmo-adviescentrum 
in het Zuyderland Medisch 
Centrum in Sittard-Geleen. 

Dat is geopend van maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur. We werken met en zonder 
afspraak.

Maatwerk in de Wmo: wat vindt u ervan?Maatwerk in de Wmo: wat vindt u ervan?


