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Heeft u een vraag over welzijn, zorg of aangepast wonen? Vanaf 1 oktober 2013 
kunt u daarvoor terecht in het Wmo-adviescentrum in Orbis Medisch Centrum. 
Per die datum sluiten de zorgloketten in de stadswinkels van de gemeente 
Sittard-Geleen. In deze folder leest u wat het Wmo-adviescentrum is en wat het 
voor u kan betekenen. 

Wmo-adviescentrum

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 Zuyderland Medisch Centrum 
is een bushalte en een halte voor 
de Regiotaxi. Verder is er een ruime 
parkeergarage (betaald). 

Openingstijden
Maandag t/m vrijdag 
09.00 – 17.00 uur

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

www.sittard-geleen.nl 

Abonneer u op onze gratis nieuwsbrief!
 

Het laatste nieuws van 
de gemeente niet missen?

www.sittard-geleen.nl/nieuwsbrief



Wmo-adviescentrum Wmo-adviescentrum

Voor wie? 
Iedereen met een vraag over welzijn, 
zorg of aangepast wonen kan terecht 
in het Wmo-adviescentrum. Het 
adviescentrum biedt informatie, advies 
en ondersteuning. Samen bekijken 
we uw mogelijkheden en zoeken 
we naar een passende oplossing. 
Ook mantelzorgers, vrijwilligers, 
zorgverleners en bezoekers van Orbis 
Medisch Centrum kunnen vrijblijvend 
binnenlopen.

Waar gevestigd?
Het Wmo-adviescentrum van de 
gemeente Sittard-Geleen is gevestigd 
op de zorgboulevard van Orbis 
Medisch Centrum (begane grond). Dit 
is een centrale en goed toegankelijke 
locatie. 
Hier bieden wij u dienstverlening 
op maat. U kunt er van maandag 
t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur 
terecht.

Werkwijze Wmo-adviescentrum
U kunt zich met of zonder afspraak 
melden in het Wmo-adviescentrum. 
Wij voeren dan met u een gesprek om 
uw vraag helder te krijgen en de weg 
naar een oplossing te bepalen. Daarbij 
gaan we uit van uw eigen kracht en 
mogelijkheden. 

We kijken eerst wat u en uw omgeving 
zelf kunnen doen. Vervolgens 
zoeken we mogelijke oplossingen 
in collectieve en algemene 
voorzieningen. En pas als laatste 
is een individuele voorziening aan 
de orde. Kortom, vanuit uw eigen 
verantwoordelijkheid zorgen dat 
u zoveel mogelijk zelf kunt blijven 
bepalen en doen. En wellicht kan 
een andere organisatie iets voor u 
betekenen. In dat geval leggen wij het 
contact voor u. 

Is uw persoonlijke situatie in 
kaart gebracht, dan maken we 
afspraken. Mogelijk gevolgd door een 
vervolgafspraak bij u thuis. 

Samenwerking
In het Wmo-adviescentrum wordt 
samengewerkt met organisaties 
op het gebied van welzijn, zorg 
en aangepast wonen, waaronder 
Vivantes, Orbis, MEE, PIW en 
Streekzorg Westelijke Mijnstreek. 

Samen bieden wij u ondersteuning 
op maat !

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) draait om het zo lang 

mogelijk volwaardig mee kunnen doen in de maatschappij. Denk hierbij aan 

zelfstandig kunnen blijven wonen en contacten onderhouden. Als dat niet 

lukt op eigen kracht of met hulp van uw familie, vrienden of buurt, dan kunt 

u de gemeente om ondersteuning vragen. 


