Vragen
Heeft u nog vragen over cliëntondersteuning of wilt u
in contact komen met één van de vrijwilligers?
Het Sociaal Loket Houten vindt u in het gemeentehuis
aan het Onderdoor 25.
Op werkdagen kunt u tussen 9.00-12.00 uur zonder
afspraak binnenlopen of telefonisch contact opnemen,
tel. (030) 63 92 611.

Gesprek met de gemeente
over hulp of ondersteuning

Of u mailt op een zelf gekozen tijdstip naar
info@sociaallokethouten.nl.
Zie ook:
www.houten.nl/clientondersteuning
www.gesprekmetdegemeente.nl

Vraag er iemand bij!
1/2016

Onderdoor 25
3995 DW Houten
tel. (030) 63 92 611
www.houten.nl

Als u een afspraak heeft bij de gemeente over hulp of ondersteuning kunt u gebruikmaken van cliëntondersteuning. Een
cliëntondersteuner kan het gesprek dat u met de gemeente
heeft met u voorbereiden. Ook kunt u een cliëntondersteuner
vragen bij het gesprek aanwezig te zijn.
Afspraak met de gemeente
U heeft bijvoorbeeld een afspraak omdat u een rolstoel wilt.
Of misschien heeft u behoefte aan (psychische) begeleiding.
Maar het kan ook zijn dat uw indicatie voor huishoudelijke
ondersteuning afloopt. U spreekt dan met iemand van het
Sociaal Team. Best spannend. Misschien omdat u het lastig
vindt om uit te leggen welke hulp u nodig denkt te hebben.
Of u overziet niet alle problemen en oplossingen. Of misschien heeft u wel hulp nodig bij het maken van keuzes.

Vraag er iemand bij
Weet dat u altijd iemand kan vragen om bij het gesprek met
de gemeente aanwezig te zijn. Het hoeft niet, maar het mag.
De keuze is aan u. U zult vaak eerst aan een familielid, mantelzorger of iemand uit uw netwerk denken. Maar u kunt ook
een cliëntondersteuner vragen. Diegene kan samen met u
het gesprek voorbereiden en bij het gesprek zijn. Deze vorm
van hulp en advies is kosteloos.
Een cliëntondersteuner overlegt nooit rechtstreeks met de
gemeente zonder uw instemming. Ook neemt de cliëntondersteuner geen beslissing over uw aanvraag voor ondersteuning of voor een voorziening. Dat doet de gemeente.

Houten met elkaar

Verschillende cliëntondersteuners
U kiest altijd zelf wie u bij het gesprek met de gemeente vraagt.
Dat kan een naaste zijn, een cliëntondersteuner of beide.
Houten heeft getrainde vrijwilligers die onafhankelijke 		
cliëntondersteuning geven aan inwoners. Op dit moment zijn
dit vooral vrijwilligers van onder andere ouderenorganisaties
en Stichting gehandicaptenbelangen. In de toekomst worden
nog meer vrijwilligers getraind.
Het Sociaal Loket beschikt over de profielen van deze 		
vrijwilligers. Zij kan u adviseren en in contact brengen met de
bij u best passende cliëntondersteuner. Ook vindt u de
profielen op de website www.houten.nl/clientondersteuning.
U kunt ook cliëntondersteuning krijgen van:

Houte
een welzijnsconsulent van Van Houten&co, 030-70 01 500,
info@vanhoutenenco.nl
een medewerker van MEE, 030-63 92 611

een cliëntondersteuner van het Steunpunt GGz Utrecht, 		
030-236 93 20, steunpunt@ggzutrecht.nl
uw persoonlijk begeleider of een ervaringsdeskundige van
uw zorgorganisatie

Deze mensen kunt u zelf benaderen en vragen of zij u willen
ondersteunen bij het gesprek.

