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Het gesprek over ondersteuning en zorg
Wet maatschappelijke ondersteuning
Gemeenten hebben de taak om inwoners te ondersteunen bij hun
deelname aan de samenleving. Dit wordt ook wel participatie of meedoen
genoemd. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning
(Wmo). De bedoeling van deze wet is dat mensen zo lang mogelijk
zelfstandig kunnen blijven wonen, kunnen meedoen in de samenleving en
contact kunnen hebben met anderen. Wie daarbij beperkingen ondervindt
door ziekte, ouderdomsklachten of een handicap krijgt hulp bij het vinden
van een oplossing.
Het gesprek
Om te achterhalen wat voor u de beste oplossing is voeren wij een
gesprek met u. Het gesprek kan op verschillende plekken worden gevoerd:
bij u thuis of in het gemeentehuis. In het gesprek wordt gekeken wat u
zelf kunt doen en waar uw mogelijkheden liggen. Dit noemen wij ook wel
‘eigen kracht’. Ook wordt gekeken wat mensen in uw omgeving (familie,
vrienden, buren) kunnen doen. Maatwerk en een persoonlijke benadering
staan in het gesprek centraal.
In het gesprek komen verschil
lende onderwerpen aan de orde.
U kunt daarbij denken aan:
• Huisvesting.
• Financiën.
• Uw daginvulling.
• De relatie met uw omgeving.
• Uw welzijn.
• Uw gezondheid.
• Uw vaardigheden.
• Wat u motiveert.

Voorbereiden op het gesprek
U kunt zich voorbereiden op het
gesprek door over de volgende
vragen na te denken:
• Welke problemen ervaart u?
• Wat hebt u zelf al gedaan om
het probleem op te lossen?
• Welke mensen zijn er in uw
omgeving die u kunnen helpen?
• Wat denkt u nodig te hebben om het probleem op te lossen?
Wij adviseren u om iemand bij het gesprek te vragen. Denk aan familie,
vrienden, buren. Bij de voorbereiding op het gesprek kunt u eventueel
deskundige hulp inschakelen zoals cliëntenondersteuning van Socius of
Stichting MEE (zie adressen achterin deze brochure).
Persoonlijk plan
U heeft de mogelijkheid om een persoonlijk ondersteuningsplan
op te stellen. Dit is echter niet verplicht. In het plan geeft u aan op
welke wijze u denkt dat het probleem het beste opgelost kan worden.
U kunt daar bijvoorbeeld de vragen bij ‘voorbereiden op het gesprek’
in verwerken.
De oplossing
Wij maken een verslag van het gesprek. In het verslag staat aangegeven
welke oplossing past bij uw problemen. Ook staat in het verslag welke
afspraken wij met elkaar hebben gemaakt, zowel over uw inzet als over
de ondersteuning die wij bieden. Als het nodig is om andere organisaties
te betrekken, dan zorgen wij daarvoor. De gemeente blijft voor u het
aanspreekpunt.
Hoe werkt het als u een afspraak wilt maken
U kunt via www.heemskerk.nl een melding doen van uw hulpvraag.
Als wij uw digitale melding hebben ontvangen, nemen wij contact met
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u op voor het maken van een afspraak voor het gesprek. U kunt hiervoor
ook bellen. De contactgegevens van de gemeente staan achterin deze
brochure.
Mantelzorger
Bent u mantelzorger? Dan kunt u ook voor uzelf een gesprek aanvragen.
Als mantelzorger speelt u een belangrijke rol. Om te zorgen dat u zelf
ook de juiste ondersteuning krijgt kan de Wmo consulent u informeren
over mantelzorgondersteuning en respijtzorg. Respijtzorg is het (tijdelijk)
overnemen van de zorg om de mantelzorger ‘op adem te laten komen’.
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Klachtenregeling
Mocht u ontevreden zijn over de manier waarop u door een medewerker
van de gemeente of een bestuurder bent behandeld, dan kunt u een
klacht indienen. Dit kunt u schriftelijk, per e-mail of mondeling doen.
Bij voorkeur doet u dit schriftelijk naar postbus 1, 1960 AA Heemskerk
of per e-mail via post@heemskerk.nl. Geef hierbij een beschrijving van de
klacht en vermeld de naam van de betrokken medewerker of bestuurder.
Na ontvangst van uw klacht neemt de gemeente contact met u op. Wij
verzoeken u daarom uw adresgegevens en telefoonnummer te vermelden.
Over de afhandeling van een klacht beslist uiteindelijk het college van
burgemeester en wethouders. U kunt geen klacht indienen over het
algemene beleid van de gemeente, zaken waarvoor beroep- en
bezwaarmogelijkheden zijn en zaken met (de mogelijkheid tot) een
gerechtelijke uitspraak.

Cliëntenondersteuning
• Het Sociaal Team Heemskerk
Heeft u een vraag of probleem waar
u niet uitkomt, maakt u zich zorgen
over uzelf of een medebewoner
in de buurt of heeft u wensen
en ideeën voor leefbaarheid in
de buurt? Dan kunt u terecht bij
het Sociaal Team Heemskerk. Het kan gaan over buurtzaken, contacten,
gezinsvragen, gezondheid, inkomen, mantelzorg, mee willen doen,
schulden, verslaving, welzijn, wonen, zorg, etc. Het Sociaal Team komt
naar u toe, ondersteunt u bij het vinden van een antwoord of oplossing
en kijkt met u samen wie in uw omgeving daarbij kan helpen. En mocht
het noodzakelijk zijn dan legt het verbinding met gespecialiseerde hulp
of zorg.
Bel voor meer informatie of voor hulp: 088 - 88 76 970 of stuur een mail
naar info@sociaalteamheemskerk.nl.
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• Socius/Balie ZeS
Socius ondersteunt, begeleidt en adviseert mensen die dat nodig hebben.
Als het gaat om opvoedproblemen, om schulden, om eenzaamheid, om
problemen met instanties, om verwerking van verlies. Zij helpen u de
regie over uw leven (terug) te nemen. Dat doen zij op een deskundige en
bescheiden manier, dagelijks met zo’n zestig medewerkers, in spreekuren,
individuele afspraken en cursussen, voor jong en oud. De diensten van
Socius zijn gratis.
Adres:
Telefoon
E-mail
Website

Burgemeester Nielenplein 6
1961 NV Heemskerk
088 - 88 76 900
info@socius-md.nl
www.socius-md.nl

• MEE Noordwest-Holland - Heemskerk
MEE ondersteunt mensen met een beperking. Heeft u een (kind of partner
met een) verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking? Of een
beperking door een chronische ziekte, niet aangeboren hersenletsel of
autisme? Dan kunt u bij ons terecht, evenals uw familie, vrienden en
andere betrokkenen. Bij MEE werken deskundige mensen die u kunnen
helpen bij vragen op het gebied van onderwijs, opvoeding & ontwikkeling,
wonen, werken, sociale voorzieningen, inkomen, regelgeving & geldzaken,
vervoer en vrije tijd. MEE informeert, helpt bij moeilijke afwegingen en
wijst zonodig de weg naar de juiste instanties.
MEE is onafhankelijk van zorgaanbieders en andere instanties en dus
alleen gericht op uw belang. De diensten van MEE zijn gratis.
Adres
Telefoon
E-mail
Website
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Laan van Assumburg 97
1962 TL Heemskerk
088 - 0075 000
info@meewering.nl
www.meewering.nl

Nuttige websites die u verder op weg kunnen helpen
• www.regelhulp.nl, wegwijzer naar zorg van de Rijksoverheid.
• www.zorgverandert.nl, landelijke website met informatie over
veranderingen in de zorg.
• www.heemskerkwijzer.nl, informatie- en adviespunt over wonen,
welzijn en zorg in de gemeente Heemskerk.
Gemeentehuis
Adres
Maerten van Heemskerckplein 1
1964 EZ Heemskerk
Postadres Postbus 1
1960 AA Heemskerk
Telefoon 14 0251
E-mail
post@heemskerk.nl
Website www.heemskerk.nl
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Maerten van Heemskerckplein 1
Postbus 1 • 1960 AA Heemskerk
14 0251
post@heemskerk.nl
www.heemskerk.nl
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