
Het SBV werkt met een jaarlijks opgestclcl

werkplar-r en het daarbii behorcndt'budgct

Dit d«ret he t SIIV in naulve sanrt'nlvcrliinli

rnet de genrecnte.

De aandachtsgebietl en zij n:

Zorg en Welzijn

- \\'olien eti l)ienstverlening

Politiek

'Werk en Inkomen

Conrrlr.rr-ricirtie en i n ltrruratic

- Sarnenlverking rnet anclere

Yalkenswaardse instanties

Bezoek onzejaarlijhse
seniorenmarkt!

Ilekijk de website l,oor data en hrcatic

ru

k

Voor nrccr irtlonlatie en contactgcqevclts,

hijk op:

rv ww. gemeentevalkert slvaar rd. n I

www. seniorenvalken swaa rd. n I

0f stuur eeu c mail:

secretariaat. sbv@gmail. co nr

S eniorenB elang Valkenswaard

b

.§(' ti i() r(' n b e I a n gv t I k e n s w u n r tl

Hulpmiddelen,
hulp of zorgnodig?

LI regelt het viar de \\tr-ro en onze cliëntondersteuner

helpt u claar graag bij

f
!



Wat doet een cliëntondersteuner?

De cliëntondersteuner staat níóst u in het

proces van de Wmo-aanvraag, helpt u om u

goed voor te bereiden op het gesprek met de

genreente en homt op voor r"rw belangen. De

cliëntondersteuner bespreekt vooraí met u

hoe het proces van cle aanvraag verloopt,

geeft toelichting op de regels en is,

desgeit enst, aanwezig bij Lnv gesprek nret de

gemeente. Dit heet het keukentafelgesprek.

De cliëntoniicrsteuner karr later het verslag

van het keuhentafelgespreli rlet u

controleren oln rla te gaan ofhet correct

is. Dit is belangrijh omilrrt op basis van clit

verslag bepaald worrlt wellte hulp en/of zorg

Li krijgt.

Bent u l-ret niet eens ntet de beslissing van

cie gemeente clau kan de clietntondersteuner

u helpen om bezwaar te maken.

Cliëntondersteuners Wmo helpen u met

een aanvraag voor:

- Huishoudelijke hulp

- Pas voor voorclelig vervoer

- Invalideparkeerkaart

- Aanpassing van uw badkan-rer

Traplift

- Dagbesteding

- Ontlasten van de mantelzorger

- e.a. Wmo-voorzieningen

Gaat uw gezondhcicl achlenrit? Kunt r.r niet

Iatger helemaal zelÍitanclig het huishouclen

doen of gaat het lopen u slecht ai, warardoor

u er minder op uit trekt?

Allemaal situaties wailrvoor Lr lrulp kunt

vragen aan uw genreente. ttij zo'n vraag aan

cle gemeente kunt u zich laten ondersteunen

tklor uw zoon ofdochter, buren ofvrienden.

U l<trnt zich ook laten ouclersteuuen door

erc n on aÍhankelij ke cliëntoticlcrsteurler

Wrro, clie l-irervoor specifiek is opgeleid.

De cliëntonciersteuner Wmo is goed op cle

hoogtc van cle regels, die cle gerneente

hanteerl en cle te volgen proceclure.

Voor wie zijn onze cliëntondersteuners

becloeld?

Me t name de senioren vanaf 50 jaar

kunnen gebrr,rik maken van onze

cliëntondersteuners.

Afspraken worden vastgelegd

tussen cliënt en cliëntonclersteuuer.

Onze ciiëntondersteuners behouden zich

het recht voor om van ondersteuning af te

zien en u door te verwijzen naar ietnand

anclers.

Ieclere Wmo-aanvrager blijft zelf

verantwoorclelijk voor zijn of haar

aanvraag.
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