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Als u ouder wordt, kunnen er  
problemen ontstaan waar u niet  
meteen een oplossing voor weet. U 
heeft bijvoorbeeld vragen over zorg of  
financiën. 
Cliëntondersteuning van MEE & de 
Wering helpt u om een antwoord te 
vinden op uw vragen.

De cliëntondersteuning is gratis voor 
iedereen vanaf 65 jaar in de gemeente 
Hoorn. De cliëntondersteuner ouderen 
kan u helpen bij het oplossen van uw 
problemen en het regelen van hulp. 
Bijvoorbeeld als u vragen heeft over 
thuishulp of op zoek bent naar een 
zinvolle dagbesteding. Of als u ergens 
anders wilt gaan wonen.

De cliëntondersteuner staat voor u klaar
De cliëntondersteuner is op de hoogte van 
alle vrijwillige en professionele  
mogelijkheden voor hulp en ondersteuning. 
U krijgt zo de juiste informatie en adviezen. 
Ook kan de cliëntondersteuner u helpen bij 
het aanvragen van voorzieningen vanuit de 
Wmo en kan hij of zij aanwezig zijn bij het 
‘keukentafelgesprek’.

De cliëntondersteuner helpt u met ...
Cliëntondersteuning is een mix van  
informatie, advies en praktische hulp.  
De ondersteuning is meestal voor een 
korte periode.  
Hiernaast leest u waarmee de  
cliëntondersteuner u onder andere kan 
helpen.

... uw woonsituatie
■  zoeken naar de mogelijkheden voor  
    het aanpassen van uw woning;
■  zoeken naar een geschikte  
     woonsituatie of verzorgingshuis;
■  aanvragen van huurtoeslag en  
    ondersteuning bij financiën en
    administratie.

... uw vrijetijdsbesteding
■  zoeken naar zinvolle vrijetijds- 
    besteding en passende activiteiten; 
■  onderhouden en leggen van nieuwe   
    contacten;
■  meedoen met vrijwilligerswerk.

... uw zorg en voorzieningen
■  aanvragen van voorzieningen vanuit  
    de Wmo;
■  onderzoeken wat uw netwerk voor u  
    kan betekenen;
■  regelen van volmachten en testament,   
    hulp bij rouw en eenzaamheid.
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Neem gerust contact op als 
u vragen heeft.

U bereikt ons via  
088 6 522 522 of  
06 53 28 31 77.


