
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
Hulp nodig? We regelen het samen! 
De gemeente helpt als u ondersteuning nodig heeft bij het dagelijks leven.  

Samen bekijken we welke hulp u nodig heeft en hoe we dat het beste kunnen  

regelen. In deze folder leest u hier meer over.

Waar kunnen wij u bij helpen? 
We helpen u om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen en actief mee 

te doen.  

 

Bijvoorbeeld:

- Kunt u door een ziekte of beperking niet meer goed uit de weg    

 in uw eigen huis?

- Zijn er dingen in het huishouden die u zelf of met hulp van uw omgeving   

 niet meer kunt? 

- Kunt u door gezondheidsklachten geen gebruik maken van bijvoorbeeld  

	 het	openbaar	vervoer	of	fiets?	

- Lukt het niet meer om persoonlijke zaken te regelen, 

 zoals uw administratie of het plannen van activiteiten? 

- Wilt u nieuwe mensen leren kennen  

 of graag iets te doen hebben? 

We helpen u met informatie en advies  

of door hulp in te zetten.



Wat kost het?  
Voor ons advies en de cliëntondersteuning 

hoeft u niets te betalen. Alleen als u 

professionele hulp of hulpmiddelen nodig 

heeft, kan het zijn dat u een bijdrage in de 

kosten moet betalen. 

 

Hoe neemt u contact met 
ons op? 
Telefonisch: 14 0161. 

U vraagt naar de afdeling Wmo. 

Per e-mail: sociaaldomein@abg.nl

  

Hoe helpen wij u? 
Wij maken een afspraak met u voor een gesprek. We komen daarvoor 

graag bij u thuis. Samen met u zoeken we naar oplossingen. We bespreken wat 

uw familie of bekenden voor u kunnen doen. We bekijken ook of u aanvullende of andere 

ondersteuning nodig heeft. U kunt iemand vragen om bij dit gesprek aanwezig te zijn. 

Dit kan een bekende van u zijn. Ook een cliëntondersteuner kan u helpen. Dit is iemand 

met kennis van zaken die met u meedenkt.

Misschien heeft u genoeg aan een advies. Het kan ook zijn dat u professionele hulp nodig 

heeft. U kunt dit zelf regelen of de gemeente regelt dit voor u. We bespreken met u de 

mogelijkheden. Binnen deze mogelijkheden bepaalt u zelf wat er verder gaat gebeuren. 
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Meer weten? 
Hier vindt u extra informatie over:  

Cliëntondersteuning
- Vrijwillige cliëntondersteuning  

 Gilze en Rijen, kijk op www.gilzerijen.nl

- MEE West-Brabant, 

 kijk op www.meewestbrabant.nl

Zelf zorg inkopen met een PGB 
(persoonsgebonden Budget) 
- Per Saldo, kijk op www.pgb.nl

Hulp nodig? 
We regelen het samen! 


