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Ondersteuning vanuit deWmo

DeWmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is er om ervoor te zorgen dat
mensen zo langmogelijk zelfstandig kunnen blijven en actief kunnen
deelnemen aan de samenleving.Wie hierbij zorg of ondersteuning nodig
heeft, kan een beroep doen op deWmo. Dit geldt ook voor mantelzorgers.

aan-z biedt toegang tot deWmo
Als u een belemmering ervaart op het gebied van zelfredzaamheid of met
deelnemen aan de samenleving, waarvan u het idee heeft dat u die niet zelf
kunt oplossen, dan kunt u eenWmo-melding doen voor het aanvragen van
ondersteuning. Volg hiervoor de stappen op de pagina hiernaast.

Welke voorzieningen zijn er?
Wmo-ondersteuning wordt geboden in de vorm van een algemene voorziening
en/of maatwerkvoorziening(en).

Algemene voorzieningen
Regiotaxivervoer Rolstoel- en scootmobielpools

Maatwerkvoorzieningen
Hulp bij huishouden Dagbesteding
Individuele begeleiding Woonvoorzieningen
Kortdurend verblijf (respijtzorg) Rolstoelvoorziening
Vervoersvoorziening, zoals een
scootmobiel of driewielfiets

Voor maatwerkvoorzieningen kan het abonnementstariefworden gevraagd.
Het abonnementstarief is maximaal € 19,00 per maand. Indien van toepassing
ontvangt u een rekening van het CAK.



Volg onderstaande stappen voor het
aanvragen vanWmo-ondersteuning

U tekent en stuurt het
verslag terug

U ontvangt het
gespreksverslag

U doet een
Wmo-melding

U krijgt een intakegesprek

Optie 1: telefonische intake

Optie 2: keukentafelgesprek

Tip:Vraag iemand bij het gesprek aanwezig te zijn. Er wordt veel
besproken en dan is het goed als een vertrouwd persoonmeeluistert
enmeepraat.

U doet online eenWmo-melding
(opwww.terneuzen.nl of
www.aan-z.eu). Iemand anders
kan de melding ook voor u doen.

Lukt het niet? Neem dan telefonisch
(0115 56 30 15) contact opmet aan-z.
Wij helpen u verder.
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EenWmo-consulent van aan-z neemt binnen 6weken
na de melding contact met u op voor een intakegesprek.

U ontvangt binnen 10werkdagen na het
(keukentafel)gesprek het gespreksverslag.
Hierin staat uw situatie en welke
Wmo-ondersteuning eventueel
aangevraagd kan worden om uw situatie
te verbeteren.

Uwaanvraag
is officieel5

Het ondertekende verslag
is uw officiële aanvraag.

7 Ukunt
bezwaarmaken

UwWmo-melding wordt direct telefonisch
behandeld.

aan-z maakt met u een afspraak voor een bezoek
aan huis, het keukentafelgesprek.

U stuurt het gespreksverslag binnen 10
werkdagen ondertekend retour. Umag hierin
nog aanvullingen of wijzigingen aanbrengen.
Deze worden onderdeel van de aanvraag.

Na ontvangst van uw officiële
aanvraag ontvangt u binnen
10werkdagen het besluit per
post.

Bent u het niet eens met
ons besluit? Dan kunt u
binnen 6weken een
bezwaar indienen bij
Gemeente Terneuzen. De
voorwaarden vindt u in de
beschikking.

Uontvangt
het besluit6



Wij staan voor u klaar

Hoofdkantoor aan-z
Markt 1
4571 BG Axel

Bereikbaar
maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur

0115 56 30 15 (vanuit Nederland)
09 344 3610 (vanuit België)

info@aan-z.eu

www.aan-z.eu




