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Wat als u ondersteuning nodig heeft?

Het lukt thuis niet meer zonder ondersteuning en

ik kom bijna niet meer de deur uit

Wat kan

ik zelf 

doen?

Kan mijn familie me 

helpen?

Kan iemand uit 

mijn omgeving 

mij helpen?

Welke voorzieningen en 

activiteiten zijn er bij mij in de 

buurt?

Wat kunt u doen om dit zelf op te lossen?

Gesprek met de Wmo-consulent

Waar heeft u ondersteuning bij nodig?

Wat heeft u zelf al gedaan?

Zijn er voorzieningen en activiteiten in uw buurt?

Heeft u een maatwerkvoorziening nodig?



Zelfstandig leven en wonen

Veel mensen willen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving blijven wonen. 

Zichzelf kunnen redden in en om het huis. En de deur uitgaan om dingen te 

ondernemen en andere mensen te ontmoeten. Soms is daar ondersteuning bij nodig. 

Bijvoorbeeld door een beperking door ouderdom, een handicap, ziekte of psychische 

problemen. 

Gelukkig zijn er vaak familieleden, buren of vrienden die een handje willen helpen. 

Of er zijn initiatieven in de buurt om u te helpen of activiteiten waar u aan deel kunt 

nemen. U vindt deze initiatieven en activiteiten op www.Guidohelmond.nl. Guido is 

een handige website waarop u makkelijk kunt vinden wat diverse organisaties in de 

gemeente doen en waar u terecht kunt voor ondersteuning.

Wet maatschappelijke ondersteuning

Is de ondersteuning die u in uw omgeving kunt vinden niet voldoende? Dan kan 

de gemeente ondersteuning bieden. Dit is geregeld in de Wet maatschappelijke 

ondersteuning (Wmo). De Wmo regelt dat mensen met een beperking zo lang 

mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven.

Ondersteuning nodig?

Heeft u ondersteuning nodig? Neem dan contact op met gemeente Helmond via 

telefoonnummer 14 0492. U wordt teruggebeld en om te beoordelen of er een 

gesprek met een Wmo-consulent nodig is. Dat gesprek vindt meestal bij u thuis 

plaats.

Het gesprek met de Wmo-consulent

De Wmo-consulent gaat samen met u bekijken wat voor u de beste oplossing is. 

Dit is voor iedereen anders. We bekijken samen wat u zelf kunt en wat uw omgeving 

kan doen. Misschien kunnen familie, buren of kennissen u helpen in de huishouding 

of bij het boodschappen doen. Of u bijvoorbeeld naar een activiteit brengen. 

We kijken ook of er algemene voorzieningen zijn die u kunnen helpen. Hierbij kunt u 

bijvoorbeeld denken aan de maaltijdservice, inzet van vrijwilligers om bijvoorbeeld 

boodschappen of klussen te doen of activiteiten voor vrijetijdsbesteding. 

Is uw probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of een individuele 

Wmo-voorziening oplossing biedt. Voorbeelden van individuele voorzieningen zijn: 

begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke ondersteuning, vervoer 

(zoals een scootmobiel, driewielfiets of taxi), een rolstoel, woonvoorzieningen 

(zoals een aanpassing van uw woning, traplift of douchestoel), een plaats in een 

beschermde woonomgeving of kortdurend verblijf. 

Voorbereiding van het gesprek

Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. 

Iemand die u vertrouwt en uw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een mantelzorger, 

familielid of goede kennis. U kunt ook kosteloos gebruik maken van een 

onafhankelijke cliëntondersteuner. U vindt cliëntondersteuners bijvoorbeeld bij 

belangenverenigingen, maar ook professionals die werkzaam zijn in de wijk kunnen u 

bijstaan. Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl of bel 14 0492.

Zet voor het gesprek wat zaken op een rij, zoals de dingen die goed gaan en die 

minder goed gaan en waarbij u ondersteuning nodig heeft. Denk ook na of er 

mensen in uw omgeving zijn die u met bepaalde zaken kunnen helpen. Het gesprek 

is vertrouwelijk en we garanderen uw privacy. Informatie uit het gesprek delen we 

alleen met andere hulpverleners als dat nodig is en als u hiervoor toestemming geeft. 



Zorg in natura of persoonsgebonden budget

U kunt bij individuele voorzieningen kiezen voor zorg in natura (ZIN) of een 

persoonsgebonden budget (pgb). Zorg in natura wil zeggen dat u de ondersteuning 

ontvangt van een zorgaanbieder. Behalve het kiezen voor een zorgaanbieder, hoeft 

u hier zelf niets voor te doen. Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bepaalde 

hoeveelheid geld, waarmee u zelf ondersteuning of een voorziening inkoopt die past 

bij uw situatie. Daar staat tegenover dat u veel zelf moet regelen. Lees voor meer 

informatie de folder “Zorg in natura of persoonsgebonden budget”, of kijk op de 

website www.helmond.nl.

Eigen bijdrage

Voor de meeste voorzieningen betaalt u een eigen bijdrage. U betaalt uw eigen 

bijdrage aan het CAK. Het CAK berekent de eigen bijdrage op basis van uw inkomen 

en vermogen, de samenstelling van uw huishouden, uw leeftijd en de kosten van uw 

voorziening. Meer informatie over de eigen bijdrage vindt u op de website van het 

CAK: www.hetcak.nl. 

Ondersteuning voor mensen met een laag inkomen

Heeft u een laag inkomen (en weinig vermogen) en kunt u uw eigen bijdrage niet of 

moeilijk betalen? Misschien komt u in aanmerking voor bijzondere bijstand. 

Kijk voor de voorwaarden op www.helmond.nl. U kunt dit aanvragen bij de gemeente 

Helmond. We bekijken dan of de eigen bijdrage geheel of voor een deel kan worden 

vergoed. Gemeente Helmond heeft ook andere regelingen voor mensen met een laag 

inkomen. Kijk voor meer informatie over inkomensondersteuning op www.helmond.nl 



Heeft u ondersteuning nodig of wilt u meer informatie?

Dan kunt u contact opnemen met gemeente Helmond Zorg en Ondersteuning.

Contact met Gemeente Helmond, Zorg en Ondersteuning

Telefoon: 14 0492 (u hoeft geen kengetal in te toetsen). 

  Belt u uit het buitenland of met een provider die het gebruik 

  van 14+ nummers niet ondersteunt? Bel dan (0492) - 58 77 77

Bezoekadres: Zandstraat 94, 5705 AZ Helmond

Postadres: Postbus 227, 5700 AE Helmond

Email: wmo@helmond.nl

Website: www.helmond.nl


