GRATIS onafhankelijke cliëntondersteuning voor elke Amsterdammer

ONAFHANKELIJKE CLIËNTONDERSTEUNING: GRATIS EN VOOR IEDEREEN.
Iedereen heeft recht op Onafhankelijke Cliëntondersteuning.

•

Helpen bij het doen van bijvoorbeeld Wlz-indicatie aanvragen.

•

Advies en ondersteuning bij klachten en bezwaar.

•

Meedenken over de mogelijkheden bij een herindicatie.

•

Helpen bij en/of meegaan naar (keukentafel)gesprekken
met professionals, hulpverleners en ambtenaren.

Deze ondersteuners zijn er alleen voor u en zijn onafhankelijk .
Dat staat in de wet. Ze bieden zelf geen zorg of hulpverlening
aan. De ondersteuners staan dus los van zorgorganisaties en
de gemeente. Dus, ze zijn er alleen voor uw belang. Ze geven
informatie en ondersteunen u bij het kiezen van de juiste zorg
en hulp. Samen met u bekijken ze wat u nodig hebt. En waar
u recht op hebt.

Ga naar deondersteunersvanamsterdam.nl en vind een
ondersteuner die bij u past

EEN ONDERSTEUNER HELPT BIJ DE
VOLGENDE ONDERWERPEN:

Verder helpen ze bij verschillende onderwerpen en aanvragen. Denk aan bijvoorbeeld ( jeugd)zorg, geldzaken en wonen.
Ook gaan ze met u mee naar belangrijke gesprekken. Als u
dat wilt. Voor deze ondersteuning betaalt u helemaal niets.

EEN ONDERSTEUNER KAN HET
VOLGENDE VOOR U DOEN:
•

Samen ontdekken wat u nodig hebt.

•

Overzicht geven van wat mogelijk is.

•

Onderzoeken waar u recht op hebt.

•

Helpen bij het kiezen van de juiste zorg, hulp en ondersteuning.

Zorg

Jeugdzorg

Geldzaken

Werk en inkomen

Onderwijs

Wonen

BIJ DEZE ORGANISATIES KUNT U EEN
ONDERSTEUNER VINDEN:
Cliëntenbelang Amsterdam komt
op voor alle Amsterdammers
die beperkingen ondervinden
door een lichamelijke handicap,
(chronische) ziekte, verstandelijke of psychische beperking.
En hun mantelzorgers.
tel: 020 5777999

Gewoon meedoen, ook als u of
uw kind een beperking of chronische ziekte heeft. Soms heeft
u daar ondersteuning bij nodig.
MEE Amstel en Zaan biedt informatie, advies, trainingen en
ondersteuning op maat. Samen
kijken wij wat nodig is, zodat u
zelf weer verder kunt.
tel: 020 5127272

MDHG ondersteunt dak- of
thuislozen in hun contacten met
gemeente of instellingen.
tel: 020 6244775

Daklozenvakbond is er voor en
door daklozen. Daarom weten
ze precies wat er nodig is en
waar u terecht kunt.
tel: 06 30771154

Bureau Straatjurist helpt
dak- en thuislozen met een
rechtsvraag. En helpt onderliggende problemen op te lossen.
tel: 06 10633431

Ga naar
deondersteunersvanamsterdam.nl
en maak een afspraak

