Meedenkcoach/vertrouwenscoach
Omschrijving:
Heeft u een hulpvraag en komt u er zelf niet aan uit? De meedenkcoach helpt u graag.
Samen zoeken we naar een oplossing. De meedenkcoach luistert en denkt met u mee.

Hoe gaat de meedenkcoach te werk?
-

Zij bepaalt samen met u waar de vragen om ondersteuning liggen.
Zij heeft kennis van de lokale en regionale sociale kaart en informeert u over de
mogelijkheden.
Zij biedt hulp bij het zoeken naar helpende organisaties.
Zij bekijkt hoe uw eigen (leef) omgeving bij de ondersteuning betrokken kan worden.

-

Vervolgens biedt de meedenkcoach de ondersteuning die nodig is om hulp te realiseren.
Alles samen met u en onder uw eigen verantwoordelijkheid . Het is niet de bedoeling dat de
meedenkcoach alles volledig overneemt. De regie blijft bij u. Het is belangrijk om samen te
werken.

Met welke vragen kunt u bij de meedenkcoach terecht?
Met vragen op alle leefgebieden zoals: zorg en ondersteuning, jeugdhulp,participatiewet en
inkomensondersteuning kunt u bij de meedenkcoach terecht.
Problemen kunnen zich bijv. voordoen bij:
-

Niet meer rond kunnen komen met inkomen.
De weg in de complexe voorzieningen niet meer kunnen vinden.
Niet meer goed mee kunnen doen in de maatschappij.
Het ervaren van sociaal isolement en vereenzaming.

Uitgangspunt is dat u problemen ervaart en niet weet hoe deze op te lossen. De
meedenkcoach zal u daarbij helpen.
De ondersteuning is voor maximaal 3 maanden.

Voor wie is de meedenkcoach bedoeld?
Voor alle inwoners van de gemeente Zundert en Etten-Leur.

Indicatie nodig?
Nee, er is geen indicatie nodig.

Aanvraagprocedure?
U kunt zich telefonisch of via de mail aanmelden. Vervolgens neemt de meedenkcoach
contact met u op. Daarna volgt een vrijblijvend gesprek waarin er kennis gemaakt wordt en
gekeken wordt waarmee de meedenkcoach u kan helpen.

Eigen bijdrage?
Er zijn geen kosten aan verbonden.

Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
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Meer vragen?
Als u meer vragen heeft, neem dan contact op met het Wmo loket.
Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Bereikbaarheid Wmo-loket elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
Telefoon:
076-5024025 (werkdagen 9.00 – 12.00 uur)
Email:
elz@etten-leur.nl
Website:
www.etten-leur.nl

Locatie Etten-Leur
Loket:

Bezoekadres:

Locatie Zundert
Loket:

Bezoekadres:

Op woensdag tussen 9.00-12.00 uur kunt u zonder afspraak
binnen lopen. Op de andere dagen en in de middag werken wij
op afspraak.
Stadskantoor Etten-Leur
Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur

Op maandag, woensdag en vrijdag tussen 9.00-12.00 uur kunt
u zonder afspraak binnen lopen. Op dinsdag en donderdag en
in de middag werken wij op afspraak.
Gezondheidscentrum De Welborg
Welborg 14
4881 CZ Zundert

Websites:
www.etten-leur.nl
www.regelhulp.nl
www.steffie.nl Steffie legt moeilijke dingen makkelijk uit
www.nationalehulpgids.nl folder ja

leverancier
Team meedenkcoaches Etten-Leur
Adres:
Kerkwerve 46
4873 CJ Etten-Leur
Telefoon:
076-5047734
Email:
info@meedenkcoachettenleur.nl
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00-12.00 uur.

Stichting Welzijn Zundert
Adres:
De welborg 4
4881 CZ Zundert
Telefoon:
076-5972200
Email:
info@swzundert.nl
Internet:
www.swzundert.nl
Folder beschikbaar:
ja
Openingstijden: maandag tot en met vrijdag 9.00-12.30 uur en 13.30-17.00 uur.
Elz, startpunt voor welzijn, zorg en wonen
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