Met elkaar in gesprek
Nieuwe werkwijze
Wet maatschappelijke ondersteuning

Met een meldformulier doet u een gericht appèl
op de Wmo-consulent die u daarbij ondersteunt.

adviescentrum

won

Het gesprek
Ervaart u beperkingen bijvoorbeeld bij het zelfstandig wonen,
met lopen, vervoer of het deelnemen aan activiteiten? U heeft
mogelijk zelf al gezocht naar oplossingen, maar komt er niet uit.
Wij begrijpen dat het vinden van een oplossing niet altijd gemakkelijk is. We helpen u graag. Onze consulent staat voor u klaar.
Actief melden
Maar hoe doet u een goed appèl op professionele ondersteuning? U legt contact via
een meldformulier. U kunt aan dit formulier
komen door het te laten ophalen, downloaden, aan te vragen, zelf even langsgaan
et cetera. Dat doet u bij het Lokaal Loket
Noordwijk. De gegevens vindt u achterop
deze folder. Vul dit formulier in, eventueel
samen met iemand uit uw omgeving en
lever het bij ons in. Op basis daarvan
kunnen wij voor u een afspraak maken
met de juiste consulent.

Het gesprek
De consulent bespreekt samen met u wat
u allemaal nog zelf kunt en waarbij u hulp
nodig heeft. Zo komt u samen tot mogelijke
oplossingen. Misschien zijn er mensen in
uw omgeving die kunnen helpen? Soms kan
een vrijwilliger of organisatie uitkomst
bieden. De consulent is een vakkundige

en/zorg/welzijn/inkomensondersteuning

medewerker van de Intergemeentelijke
Sociale Dienst Bollenstreek (ISD Bollenstreek) en kan zich bij het gesprek
uitgebreider introduceren en ook
legitimeren.

Goede voorbereiding op het gesprek
Een gesprek houden over iets wat niet meer
lukt, is vaak lastig. Juist als het over uzelf
gaat, kunt u gemakkelijk wat vergeten.
Of u vergeet juist die ene belangrijke vraag
te stellen. Toch hebben wij informatie van
u nodig om een goede oplossing te vinden
die past bij u en uw situatie. Het helpt om
u goed voor te bereiden.

Welke oplossingen kunt u verwachten?
Het gesprek is bedoeld om samen met u
in kaart te brengen welke beperkingen
u ervaart in uw dagelijks functioneren.
Het gaat niet om de beoordeling of u recht
heeft op een bepaalde voorziening. We
kijken naar de mogelijkheden die u zelf nog
heeft om het op te lossen. Hoe actief bent
u nog? Hoe zelfstandig redt u zich? Als hiermee uw probleem niet helemaal is opgelost,
kijken we of iemand uit uw omgeving u kan
helpen. Misschien kunnen uw kinderen,
andere familieleden, buren of kennissen u
helpen. Als alles is geprobeerd en blijkt dat
er geen dergelijke oplossing voor de hand
ligt, dan kunt u bij de ISD Bollenstreek een

Denk vooraf na over de volgende vragen:
• Welke beperkingen ervaar ik?
• Wat kan ik zelf niet meer?
• Wat heb ik geprobeerd eraan te doen?
• Welke hulp of ondersteuning denk ik
nodig te hebben?
• Welke resultaten wil ik bereiken?
• Wat zijn mijn verwachtingen van het
gesprek?
• Waarom doe ik deze melding?

aanvraag indienen voor een individuele
voorziening. De consulent informeert u
tijdens het gesprek over de aanvraagprocedure.

Als u deze antwoorden op papier zet,
voorkomt u dat u iets vergeet. Bovendien
helpt het om meer inzicht te krijgen in
uw eigen situatie, waardoor u het ons
beter kunt vertellen. Denkt u er ook
alvast over na of u iemand bij het gesprek
wilt laten aansluiten: twee horen immers

In dit verslag staat onder andere :
• Wat u wilt bereiken om actief te blijven.
• Hoe goed u zichzelf nog kunt redden.
• Uw inzet of de inzet van uw omgeving.
• De mogelijke inzet van mantelzorg en
vrijwilligers.
• De diensten of producten die u nodig

meer dan één.

Na het gesprek
Van het gesprek wordt een verslag
gemaakt. Zo kunt u rustig nalezen welke
afspraken er zijn gemaakt om u verder
te helpen.

heeft van andere organisaties.

Heeft u individuele voorzieningen nodig
voor bijvoorbeeld een woningaanpassing
of voor vervoer, dan kunt u het gespreksverslag samen met een aanvraagformulier
naar de ISD Bollenstreek sturen. Ten slotte
wordt vastgesteld of u het eens bent met
de beschreven oplossingen in het gespreksverslag.

Contact
Heeft u vragen over deze werkwijze of wilt
u een meldformulier opvragen, dan kunt u
zich wenden tot het Lokaal Loket Noordwijk.
Het loket is zonder afspraak op werkdagen
geopend van 8:30 tot 12:30 uur.
Hebt u voor 1 januari 2013 al een individuele voorziening via de ISD Bollenstreek
(bijvoorbeeld Regiotaxi, scootmobiel,
woningaanpassing, traplift, rolstoel)?
Dan verandert er voor u voor deze voorziening niets en krijgt u geen gesprek.
Bij een nieuwe aanvraag of een herindicatie
van uw bestaande voorziening geldt de
nieuwe werkwijze wel.

U kunt het meldformulier ook downloaden via
de website www.lokaalloketnoordwijk.nl
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