
Wmo_cliënt_ 'Laatst heb ik een

ondersteuners helpen - 
m€wouw ondersteund

mensen de weg te bij haar aanvraag van een

vinden in het woud aan scootmobiel, en die kreeg

regelingen voor zorg en ze. Een paar weken later
welzijn. Ze moeten kwam ze trots bij mij aan
daarblj onafhankel'L1'k de deur om hem te laten
- vanuit het belang van zien. Geweldigtoch!'

Langer tftuis utonen
Hoe zorgt u ervoor dat u langer en
comfortabeler thuis kunt blijven
wonen? Om u wegw'rys te maken in
de wetgeving en de prakt'ijk staan
onze onafhankel i.y'ke, vrijwi I I ige
Wmo-cliëntondersteuners voor u
klaar.

de zorgvrager - kunnen
denken en werken. Uitgangspunt is

dat de Wmo-cliëntondersteuner er is
om samen met mensen helder te
krij'gen wat er nodig is aan zorg en
ondersteuning en om te beki.1'ken hoe
dat het beste geregeld kan worden.

Goed opgeleíil en gecertificeerd
Seniorenvereniging KBO-Brabant
heeft zo'n 2OO vrijwillige lokaal

werkende Wmo-cliëntondersteuners
beschikbaar die ouderen graag
helpen met hun Wmo-aanvraag.
KBO-Brabant zorgt voor hun
opleiding, bijscholing en certificering
Zo bl|1'ven zlj goed op de hoogte van
wetsaanpassingen en andere
ontwlkkelingen en z'ijn zij in staat het

Wmo-proces met u te
bespreken, uit te zoeken
welke ondersteunings-
mogelljkheden er voor u

z'rjn, u blj te staan waar u

recht op heeft,
gesprekken te voeren
met bUvoorbeeld de
gemeente en andere
instanties, en u zo nodig

samen met onze juridische helpdesk
verder te helpen. Als het moet via
een gerechtel i.1'ke procedure.

Voor de zorgvroger zijn dooroon
geen kosten verbonden.

Dehulp uan eenWmo-
clíënt ondersteuner is grotísl
ln bi.l'na elke gemeente van
Braba nt z11'n Wmo-cliënt-
ondersteuners werkzaam. Als u hulp
nodig heeft kunt u via uw eigen lokale
seniorenvereniging een gesprek
aanvragen. Neem contact op met de
secretaris van uw vereniging. U mag
ook bellen met KBO-Brabant, dan
zoeken wij een contactpersoon. Ons
telefoonnummer: (073) 644 40 66.
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U regelt hetvia
de \Mrno (Wet

maatschappetijke
0ndersïeuning)
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