Proces WMO of PBG aanvraag

Je bent van mening dat je hulp nodig hebt. Het lukt niet om dit binnen je gezin of familie te
organiseren. Je wilt de mogelijkheden via de WMO of PGB met de gemeente bespreken.
Inwoners van Waalwijk, Sprang-Capelle of Waspik
Inwoners van de gemeente Waalwijk kunnen voor al hun vragen over welzijn, inkomen
(schuldhulpverlening), jeugdhulp of zorg in het sociale domein terecht bij team WijZ.
• Aanvragen doe je digitaal via de WaalWijzer. Vind je daar geen antwoord op je vraag, dan
kun je ze bellen of mailen. Alle gegevens hiervoor vind je hieronder.
• Na de aanvraag/het contact kijkt team Wijz samen met jou of er een eenvoudig antwoord
is, of dat er een medewerker aan het huishouden wordt gekoppeld.
• Dan volgen een of meerdere ‘keukentafelgesprekken’ bij jou thuis. Er wordt gezocht naar
de meest geschikte uitkomst.
• Als er zorg-inzet nodig is, krijgt je een beschikking – een toewijzing voor zorg – op papier.
• De gemeente neemt contact op met de betreffende zorgaanbieder en het traject gaat
lopen.
Contactgegevens team Wijz:

www.waalwijzer.nl
teamwijz@waalwijk.nl
0416 – 68 34 56 (op werkdagen van 8:30 – 12:30 uur)

Inwoners van Loon op Zand of Kaatsheuvel
Bij het Servicepunt Welzijn, Wonen en Zorg (WWZ) kunt u terecht met al uw vragen op het gebied
van welzijn, wonen, zorg en jeugdhulp.
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Aanvragen doe je digitaal via het contactformulier op de website.
Een medewerker van de gemeente komt bij je op huisbezoek
Tijdens het gesprek bekijkt de medewerker of je aanspraak kunt maken op hulp.
Dit is afhankelijk van de mogelijkheden in uw gezin en uw beperkingen.
Natuurlijk mag je iemand uitnodigen om ook bij dit gesprek te zijn.
Van het gesprek wordt een gespreksverslag gemaakt.
Als er zorg-inzet nodig is, krijgt je een beschikking – een toewijzing voor zorg – op papier.
Wanneer u in aanmerking komt voor hulp bespreekt een medewerker van de gemeente
van welke zorgaanbieder u gebruik wilt maken.

Contactgegevens Servicepunt: www.loonopzand.nl/servicepunt
servicepuntwwz@loonopzand.nl
0416 – 28 92 47 (op werkdagen van 8:30 – 12:30 uur)

Inwoners van een andere gemeente in Noord-Brabant
Organiz4U heeft geen overeenkomst voor de Wmo met andere gemeenten. Via de PGB is dit wel
mogelijk. Neem contact op met het team Sociaal Domein van je gemeente hiervoor. Het proces
zal per gemeente te vergelijken zijn met de processen zoals hierboven beschreven.

