
SeniorenBelang
Valkenswaard

HULPMIDDELEN, HULP OF 
ZORG NODIG?

U regelt het via de WMO en onze cliënt- 
ondersteuner helpt u daar graag bij.

INFORMATIE & CONTACT

Voor meer informatie en contact-
gegevens, kijk op:

www.seniorenvalkenswaard.nl

www.gemeentevalkenswaard.nl

Of stuur een e-mail / brief:

secretariaat.sbv@gmail.com

SENIORENBELANG VALKENSWAARD

Postadres:

Postbus 401, 5550 AK
Valkenswaard

AANDACHTSGEBIEDEN

Het  SBV werkt met een jaar-
lijks opgesteld werkplan met het 
daarbij behorende budget. Zij 
werkt daarbij in nauwe samen-
werking met de gemeente.

De aandachtsgebieden zijn:

- Zorg & Welzijn
- Wonen & Dienstverlening
- Politiek
- Werk & Inkomen
- Communicatie & Informatie
- Samenwerking met andere
 Valkenswaardse instanties

BEZOEK ONZE JAARLIJKSE
SENIORENMARKT!

bekijk de website voor data en locatie



WIE KUNNEN WIJ HELPEN

Voor wie zijn onze 
cliëntondersteuners bedoeld?

Met name de senioren vanaf 50 
jaar kunnen gebruik maken van 
onze (gratis) cliëntondersteuners.

Afspraken worden vastgelegd 
tussen cliënt en cliëntonder-
steuner. 

Onze cliëntondersteuners be-
houden zich het recht voor om 
van ondersteuning af te zien en 
u door te verwijzen naar iemand 
anders.

Iedere WMO-aanvrager blijft zelf 
verantwoordelijk voor zijn of haar  
aanvraag.

UW WMO AANVRAAG

Cliëntondersteuners WMO
helpen u met een aanvraag
voor:

- Huishoudelijk hulp
- Taxpas
- Invalideparkeerkaart
- Aanpassing van uw badkamer
- Traplift
- Dagbesteding
- Ontlasten van de mantelzorger
- e.a. WMO-voorzienigen

Gaat uw gezondheid achteruit?
Kunt u niet langer helemaal zelf-
standig het huishouden doen of 
gaat het lopen u slecht af, waar-
door u er minder op uit trekt?

Allemaal situaties waarvoor u 
hulp kunt vragen aan uw ge-
meente. Bij zo’n vraag aan de 
gemeente kunt u zich laten 
ondersteunen door uw familie, 
buren of vrienden. U kunt zich 
ook laten ondersteunen door een 
onafhankelijke cliëntondersteun-
er WMO, die hiervoor specifi ek is 
opgeleid. De cliëntondersteuner 
WMO is goed op de hoogte van 
de mogelijkheden, de regels, die 
de gemeente hanteert en de te 
volgen procedure.

WAAR HELPEN WIJ U BIJ

Wat doet een 
Cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner staat náást 
u in het proces van de WMO- 
aanvraag helpt, om u goed voor 
te bereiden op het gesprek met 
de gemeente en komt op voor 
uw belangen. De cliëntonder-
steuner bespreekt vooraf met 
u hoe het proces van de aan-
vraag verloopt, geeft toelichting 
op de regels en is, desgewenst, 
aanwezig bij uw gesprek met de 
gemeente. Dit heet het  keuken-
tafelgesprek.

De cliëntondersteuner kan later 
het verslag van het keukentafel-
gesprek met u controleren om na 
te gaan of het correct is weerge-
geven. Dit is belangrijk omdat 
op basis van dit verslag bepaald 
wordt welke hulp en / of zorg u 
krijgt. 

Bent u het niet eens met de 
beslissing van de gemeente dan 
kan de cliëntondersteuner u 
helpen om bezwaar te maken.


