Meldingsformulier
Het doel van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is dat mensen mee kunnen
doen in de maatschappij en dat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen.
Wanneer u vanwege een beperking moeilijkheden ondervindt bij het zelfstandig
functioneren, dan zal de gemeente u stimuleren eerst zelf een oplossing te zoeken.
Wanneer u er zelf of met behulp van anderen niet uitkomt, kunt u zich melden bij
Vraagwijzer; het Wmo-loket van de gemeente.
Met dit formulier meldt u zich aan bij Vraagwijzer. Vraagwijzer maakt, zonodig, een
afspraak met u voor een gesprek. Wij adviseren u om iemand uit uw netwerk mee te
nemen naar het gesprek.
U kunt binnen zeven dagen na de melding een persoonlijk plan indienen bij Vraagwijzer.
U kunt hierin beschrijven hoe u denkt dat het probleem kan worden opgelost.
Het indienen van een persoonlijk plan is niet verplicht.
1. AANLEIDING VOOR UW MELDING
Wat wilt u bereiken?

Waarom meldt u zich nu?

Wat heeft u zelf gedaan om uw doel te bereiken?

Wie in uw omgeving zou u kunnen helpen met het bereiken van uw doel?

zie ommezijde →

Let op: ondertekening verplicht bij reparatie/onderhoud/verzekering bestaande Wmo
voorziening!
2. PERSOONLIJKE GEGEVENS
Manier van aanmelden

Tel/post/spreekuur/email

Datum melding
Toestemming Cliëntervaringsonderzoek (CEO) via Bureau Magis
O Telefonisch

O Ja

O Nee

O E-mail

Ook melding op naam partner/echtgenote
Digitaal te benaderen: O Ja

O ja O Nee

O Nee

(let aub goed op invullen juiste mailadres en mobiel telefoonnummer)

Cliënt

Partner/Ouder/Contactpersoon

Telefoonnummer

0031

0031

Mobielnummer

0031

0031

Paspoort/ ID-Kaart/

Paspoort/ ID-Kaart/ Rijbewijs

BSN
Geboortenaam
Voorletters
Geboortedatum
Geslacht
Burg. staat
Adres
PC+ Woonplaats

Email
Identiteitsbewijs

Rijbewijs
Nummer
Identiteitsbewijs
Geldig tot
Bij deze geef ik toestemming om mijn persoonlijke gegevens bij de Gemeente
Steenbergen en Vraagwijzer Steenbergen op te slaan en te verwerken en waar nodig
door te leiden naar de juiste organisatie (s).
Handtekening cliënt:
Formulier a.u.b. naar:
Vraagwijzer
Fabrieksdijk 6
4651 BR Steenbergen
wmo@gemeente-steenbergen.nl

