


Wij onderzoeken wat nodig is
In opdracht van de gemeente 
Leiderdorp onderzoekt een sociaal 
werker van Incluzio Leiderdorp samen 
met u wat u nodig heeft. Dat doen we 
heel zorgvuldig. We hebben daar een 
gesprek met u over bij u thuis. Als u dat 
prettig vindt, kan een mantelzorger, een 
partner of familielid hierbij aanwezig 
zijn. Ook kan een onafhankelijk cliënt-
ondersteuner bij het gesprek aan-
wezig zijn om met u mee te denken. 
Het onderzoek duurt meestal een 
uur en is behoorlijk uitgebreid. Zo 
vraagt de sociaal werker bijvoorbeeld 
naar persoonlijke omstandigheden, 
familierelaties en uw geldzaken. Dit 
doen we om uw situatie zo goed 
mogelijk in kaart te brengen.

Het onderzoek kan leiden tot een 
oplossing die heel dichtbij is. In de  
meeste gevallen kunnen familie, 
vrienden, kennissen en buren de 
ondersteuning bieden die nodig is. 
Maar ook kunt u worden verwezen 
naar bijeenkomsten in Leiderdorp of 
groepen van Incluzio waar iedereen 
welkom is. Soms kunt u ook zelf 
iets kopen of lenen waarmee het 

U heeft ons laten weten dat u ondersteuning nodig 
heeft. In deze folder vertellen we hoe het proces 
verloopt waarmee we uw hulpvraag in kaart brengen. 
Ook beschrijven we wat Incluzio en de gemeente doen 
en wat u zelf kunt doen.

leven weer iets gemakkelijker wordt. 
En soms is er specialistische zorg 
nodig van een arts. Lukt het niet 
om op voorgaande manieren uw  
probleem op te lossen of deze te  
verminderen? Dan kijken we of 
ondersteuning vanuit de Wmo nodig is. 

Mocht een Wmo-voorziening nodig 
lijken, dan doet de sociaal werker van 
Incluzio samen met u een aanvraag 
bij de gemeente. De gemeente  
Leiderdorp toetst deze aanvraag aan de  
wet- en regelgeving en neemt een 
definitief besluit. 

Wat zegt de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo)?
Bij een Wmo-hulpvraag is de gemeente 
verplicht om zorgvuldig onderzoek te 
doen. Volgens de Wet mogen we alleen 
een Wmo-voorziening toekennen als er 
niets anders mogelijk is. Eigenlijk staat 
er in de Wet: ‘geen toekenning tenzij het 
echt niet anders kan’. De bedoeling van 
de Wmo is namelijk dat mensen zo veel 
mogelijk zelf doen. En elkaar zo veel 
mogelijk helpen. En ook dat mensen 
zelf doen wat mogelijk is. Bijvoorbeeld 
sparen voor een elektrische fiets als de 
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UITGANGSPUNTEN
Een paar van de belangrijkste uitgangspunten  
die een rol spelen bij de beoordeling van een 
Wmo-hulpvraag.

1. Uw eigen situatie goed 
inschatten

Weet u dat u in de toekomst 
ondersteuning nodig heeft? Dan 
verwachten we dat u daar rekening 
mee houdt. Bijvoorbeeld door op 
tijd te gaan zoeken naar een andere 
woning. Of door te sparen voor 
een hulpmiddel. Maar bijvoorbeeld 
ook door het op tijd regelen van 
ondersteuning voor na een operatie. 

2. Eigen mogelijkheden ten volle 
benutten

Heeft u voordat u een Wmo-
hulpvraag deed zelf al iets gedaan 
om voor een oplossing te zorgen? 
Dan zijn we daar erg blij mee. Maar 
dat betekent niet dat de gemeente 
nu aan de slag moet. We blijven 
kijken naar de mogelijkheden die 
u zelf heeft om problemen op te 
lossen.

3. Zijn er algemeen gebruikelijke 
voorzieningen

Kan u zelf het probleem dat u 
ondervindt niet oplossen en lukt 
dit ook niet met hulp vanuit het 
eigen netwerk? Dan kijken we 
of er algemeen toegankelijke 
voorzieningen zijn die u zelf kan 
regelen. Denk aan bijvoorbeeld een 
maaltijdservice, wanneer koken niet 
meer goed lukt. Of een douchestoel, 
wanneer staan tijdens het douchen 
te vermoeiend wordt. 

4. De goedkoopste passende 
voorziening

Zijn er voor een ondersteuningsvraag 
meerdere voorzieningen als 
oplossing mogelijk? Dan kiezen we 
voor de goedkoopste passende 
oplossing. Ook al heeft degene die 
met een hulpvraag komt liever een 
andere oplossing. Dit doen we om 
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