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Wmo indicatie gaat over
Thuis ondersteuning:
Zoals  hulp in de huishouding, woningaanpassingen, respijtzorg

Individuele begeleiding:
Zoals zorg en begeleiding bij organiseren van  dagelijkse zaken, dagbesteding

Vervoer: zoals Wmo-taxi, rolstoeltaxi, scootmobiel, rolstoel

Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang: Wonen met begeleiding,
tijdelijk verblijf voor mensen zonder dak boven hun hoofd gekoppeld aan zorg en 
begeleiding

Bemoeizorg: zorgmijders, vervuilde woningen, verward gedrag, dak en thuislozen
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Wmo consulenten

• Het Wmo Team bestaat uit consulenten (huisbezoeken) specialisten (administratieve afhandeling, offertes, 
beschikkingen), administratieve kracht en juridisch adviseur.

• Consulenten en specialisten: Opleiding Maatschappelijk werk, Cesar Oefentherapie, Verpleegkunde, 
Ergotherapie, Fysiotherapie, Psychologie, HBO juridische dienstverlening.

Kennis van: Wmo wet en regelgeving, gesprekstechnieken, product inhoudelijke bijscholingen, ziektebeelden, 
psychiatrie en zo nog veel meer: 

• Praktijkervaring bij onder andere CIZ, andere gemeentes, zorginstanties
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Kom ik voor Wmo in aanmerking?
• Fase 1 oriëntatie

• Wat kan ik zelf doen of organiseren
• Wat is er in mijn omgeving (boodschappendienst, Versa Welzijn, plaatsen om mensen te ontmoeten)

• Fase 2 melding bij de gemeente (oftewel verzoek om huisbezoek of keukentafelgesprek)

• Fase 3 aanvraag van een maatwerkvoorziening
• U ondertekent een aanvraagformulier dat u van de consulent heeft ontvangen.
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• Een medewerker van de gemeente belt u op voor een afspraak
voor (meestal) een huisbezoek

• Tijdens deze afspraak praat u over de hulp die u nodig heeft en 
wat u zelf nog kunt

• Relevante informatie beschikbaar van derden 

• Daarna krijgt u per post een advies. Met dit advies vraagt u de 
hulp aan. In de brief staat meer uitleg waar u de hulp aanvraagt.

Soms is er meer onderzoek nodig. De consulent laat u dit weten.

U kunt een cliëntondersteuner van MEE of Versa erbij vragen

Fase 2: huisbezoek
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Zo gaat het verder



Fase 3: Wmo aanvraag & beschikking

• Dit is de juridische, officiële afhandeling, al duidelijk is welke voorziening het wordt.
• Hierbij is een officiële handtekening nodig op het aanvraagformulier.

Wat tijd kost: 
Offertes (bv voor rolstoel of scootmobiel), vergunningen (bv woningaanpassing) , info van derden

U krijgt een beschikking, dit geeft recht op zorg.
In de beschikking staat wat, waarom is toegekend en wat dit kost
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De aanbieder kan aan het werk

• Als de beschikking klaar is, wordt er door de Wmo specialist een opdracht gegeven aan de aanbieder om van 
start te gaan.

• Voor de aanbieder en voor u is belangrijk
• Begindatum en einddatum
• Met welk doel de beschikking is afgegeven
• Voor hoeveel uur

• Beschikking loopt af? Minimaal 6 weken van tevoren kunt u aangeven aangeven dat en waarom er verlengd 
moet worden. Gemeente stuurt een reminder. 

• Sommige situaties worden vanuit de gemeente extra gevolgd 
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Wmo huisbezoek
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Bijzonderheden bij Wmo wonen

Voor een woningaanpassing kunt u een beroep doen op de Wmo.
Vanuit de Wmo wordt gekeken of u zich kunt redden in en om uw woning.

U heeft niet automatisch recht op een voorziening, dit wordt onderzocht. 
Vragen die gesteld kunnen worden zijn:
• Welke oplossingen heeft u zelf al ingezet?
• Wat is gebruikelijk (bijvoorbeeld een badkamer wordt gebruikelijk iedere 20 jaar aangepast) 
• Is verhuizing een betere oplossing dan een aanpassing van de woning?
• Wat is de goedkoopst adequate oplossing?

Voorbeelden van aanpassingen zijn:
• Drempelhulp, traplift
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Bijzonderheden bij Mantelzorg
Mantelzorgers zijn erg belangrijk en zijn belangrijk om te ondersteunen. Dit kan voor de mantelzorger zelf of 
voor degene waarvoor zij zorgen.

Hulp voor degene voor wie u zorg
- Hulp bij huishouden
- Ambulante ondersteuning
- Wijkverpleging

Hulp om de mantelzorg af en toe over te nemen
• Dagbesteding
• Activiteiten in de buurt

Hulp via logeeropvang
Logeeropvang of respijtzorg voor als u ziek bent of even zelf op vakantie bent
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Ondersteuning voor de mantelzorger

• Contact met andere mantelzorgers
• Ondersteuning van vrijwilligers of maatjes
• Waardering mantelzorgers (vergoeding van maximaal € 150,- per jaar, aan te vragen via de 

website)
• Parkeervergunning voor mantelzorgers (via de website)
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Vragen? 
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