Dit formulier mailen naar:
backofficewmo@bergenopzoom.nl
Of opsturen naar:
Gemeente Bergen op Zoom
Team Wmo
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Meldingsformulier
Het doel van de 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 participeren of in uw
zelfredzaamheid, 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 het Team Wmo van de gemeente Bergen op Zoom.
Met dit formulier meldt u zich bij het Team Wmo. Het Team Wmo neemt eerst contact met u op om te horen wat uw
problemen precies zijn. Na het maken van een afspraak bespreekt u wat u en uw eventuele partner en/of familie en uw
omgeving zelf kunnen doen om de problemen op te lossen en of er gebruik gemaakt kan worden van algemeen
gebruikelijke of voorliggende voorzieningen. Als dat niet voldoende is, dan kan de gemeente in het kader van de Wmo
ondersteuning bieden.
Team Wmo neemt binnen 2 werkdagen contact met u op.
Persoonlijke gegevens
BSN
Geboortedatum
Voorletters
Geboortenaam
Geslacht
Man
Telefoonnummer
E-mail adres
Woonplaats
Contactpersoon

Vrouw
Mobiel nummer
Telefoonnummer
contactpersoon

Formulier ingevuld
door
Aanleiding voor uw melding
Wat is de aanleiding van uw melding?

Welke doelen wilt u behalen?
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Wat hebben u en uw omgeving tot nu zelf gedaan uw doel(en) te behalen?

Wie in uw omgeving zou u kunnen helpen met het behalen van uw doel(en)?

Documenten die u met dit meldingsformulier mee kunt sturen:
Onderzoeksformulier Wmo (www.vraagwijzerboz.nl / downloads)
Kopie begeleidingsplan indien u momenteel al begeleiding heeft (eventueel aangevuld met meest recente
evaluatieverslag van de lopende begeleiding)
Kopie relevante informatie ter onderbouwing van uw beperkingen (b.v. diagnostiek, ziektebiografie)
De genoemde formulieren zijn niet verplicht om mee te sturen met dit meldingsformulier. Met deze informatie is het voor
de WMO adviseur van Team Wmo mogelijk om het gesprek met u, inhoudelijk, voor te bereiden. Deze voorbereiding kan
het gesprek en het onderzoek vereenvoudigen.
Mocht u de informatie niet mee willen of kunnen sturen, kunt u deze informatie ook meenemen naar het gesprek.
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