
Logeeropvang
Mantelzorgers kunnen ziek worden. Of 
een paar dagen rust of vakantie nodig 
hebben. U kunt dan logeeropvang 
aanvragen. Bij een zorgaanbieder of 
een logeerhuis. U bespreekt zelf met 
de zorgaanbieder of de mensen van de 
logeeropvang welke zorg nodig is.

Hebt u zorg of ondersteuning 
nodig? De gemeente kan u helpen. 

Zorg en ondersteuning 
regelen we samen

Wilt u zorg en ondersteuning  
aanvragen? Of hebt u vragen?  
Er zijn drie mogelijkheden.

Online
Kijk op www.amsterdam.nl/zorg. 

Sociaal loket
Ga langs bij het Sociaal Loket bij 
u in de buurt. U kunt daar terecht 
voor informatie en advies. Samen 
met u zoeken de medewerkers naar 
oplossingen. Als dat nodig is, verwijzen 
zij u naar de juiste organisatie.  

Kijk voor het adres van het Sociaal Loket 
of van een spreekuur bij u in de buurt  
op www.amsterdam.nl/sociaalloket > 
Contact Sociaal Loket. Of bel  
020 255 2916, bereikbaar op werkdagen 
van 8.00 tot 18.00 uur. 

Wmo Helpdesk
Bel de Wmo Helpdesk: 0800 0643 
(gratis). Bereikbaar op werkdagen van 
8.00 tot 18.00 uur.

Zorg en 
ondersteuning 
aanvragen

Cliëntondersteuning
Wilt u zorg en ondersteuning aanvragen 
en hebt u daar hulp bij nodig? Een 
cliëntondersteuner helpt u om de 
juiste informatie te vinden. Samen 
met u zoekt de cliëntondersteuner 
uit wat u precies nodig hebt. De 
cliëntondersteuner weet hoe de zorg 
en ondersteuning in uw buurt geregeld 
is. En kan met u meegaan als u een 
gesprek hebt met een zorgaanbieder. 

Wat u ook 
moet weten

Mentor
Soms is het ingewikkeld om 
beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld 
over dagbesteding en zelfstandig 
blijven wonen. Of om een indicatie 
aan te vragen. Dan kunt u hulp van 
een mentor vragen. Een mentor kan 
een familielid of kennis zijn. Het kan 
ook een vrijwilliger of iemand van een 
organisatie zijn. Een mentor wordt 
wettelijk aangesteld. Dat kost geld. 

Eigen bijdrage
Voor sommige zorg en ondersteuning 
betaalt u een eigen bijdrage. 
Bijvoorbeeld voor een traplift, een 
scootmobiel of voor hulp bij het 
huishouden. Hoeveel u betaalt is 
afhankelijk van uw inkomen en de 
kosten van de hulpmiddelen en 
ondersteuning.

Persoonsgebonden budget (Pgb) 
De gemeente kan zorg, ondersteuning 
of hulpmiddelen voor u regelen. 
U kunt er ook voor kiezen dit zelf 
te doen. Bijvoorbeeld omdat u 
alleen zorg wilt ontvangen van een 
vertrouwd persoon. Of omdat u hulp 
op verschillende tijden nodig hebt. 
U krijgt dan een geldbedrag, het 
persoonsgebonden budget (Pgb). De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert 
dit geld en betaalt de rekeningen.

Voor wie is de Wet maatschappelijke ondersteuning?
De voorzieningen in deze folder horen bij de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De Wmo geldt voor iedereen die 18 jaar en ouder is, 
zelfstandig woont en zorg of ondersteuning nodig heeft. 



Hulp bij het huishouden
Zijn er dingen in huis die u zelf niet 
meer kunt? En waarmee anderen u niet 
kunnen helpen? Dan kan hulp bij het 
huishouden een oplossing zijn. Een 

huishoudelijke hulp kan bijvoorbeeld 
uw woning stofzuigen en dweilen 
en uw badkamer, keuken en toilet 
schoonmaken. Of de was doen.

Aanvullend Openbaar Vervoer 
Hebt u een beperking en kunt u 
daardoor (bijna) geen gebruik maken 
van het openbaar vervoer? Dan kan 
een busje u van huis ophalen. Dat 
heet Aanvullend Openbaar Vervoer 
(AOV). Zo kunt u familie of vrienden 
bezoeken, winkelen, een dagje uit of 
vrijwilligerswerk doen. U reist meestal 
samen met anderen. 

Vervoermiddelen
Hebt u moeite met staan en lopen? Wilt 
u uw dagelijkse boodschappen blijven 
doen en er zelfstandig op uitgaan in 
uw buurt? Dan kunt u een scootmobiel 
aanvragen of een aangepaste fiets. 

De gemeente helpt u om het meest 
geschikte vervoermiddel te kiezen.

Woonruimteaanpassing
Hebt u een rollator, rolstoel of 
scootmobiel? En is uw woning daar niet 
geschikt voor? Dan kunt u de gemeente 
vragen om een woonruimteaanpassing. 
Bijvoorbeeld drempels weghalen of 
deuren breder maken. U kunt ook een 
traplift aanvragen. 

Dagbesteding
Wilt u nieuwe mensen leren kennen 
of graag iets te doen hebben? Dan is 
dagbesteding misschien iets voor u. 
U kunt kiezen uit diverse activiteiten: 

samen muziek maken, koken, fietsen 
repareren of dieren verzorgen. Soms 
kunt u ook ervaring opdoen met werken. 

Ambulante ondersteuning
Lukt het niet meer om persoonlijke 
zaken op orde te krijgen en te houden? 
Dan kan een ambulant ondersteuner 
u helpen. Bijvoorbeeld bij de 
administratie, activiteiten vinden en 
plannen of om mensen in uw buurt te 
leren kennen. Hoeveel en welke hulp u 
krijgt, hangt af van uw situatie.

Ondersteuning voor 
mantelzorgers
Zorgt u voor iemand die lang ziek is of 
iemand met een beperking? Dan bent 
u mantelzorger. Als het nodig is kan 
de gemeente u daarbij ondersteunen. 
Bijvoorbeeld door iemand te vinden 
die de zorg af en toe overneemt. Of 
door hulpmiddelen in en om het huis 
te regelen. Mantelzorgers kunnen een 
OV-vergoeding of parkeervergunning 
aanvragen.

Zorg en ondersteuning 
die bij u past
De gemeente helpt u om zo lang mogelijk thuis te wonen. Samen 
met u bekijken we welke zorg en ondersteuning u daarbij nodig 
hebt. En hoe we dat het beste kunnen regelen. Met uw familie, 
bekenden en mensen van zorgaanbieders. Dat zijn organisaties die 
zorg en ondersteuning bieden.

Glenn heeft hulp nodig
Glenn is oud. Hij kan niet meer voor zichzelf zorgen. Zijn dochter Nara moet 
hem steeds vaker helpen. Op een dag is het teveel voor Nara. Ze maakt een 
afspraak met een zorgaanbieder. Die vraagt wat Glenn zelf kan. Hij vraagt 
ook wat Nara nog kan doen. En of er ook andere mensen zijn die kunnen 
helpen. Samen zoeken ze een oplossing. Glenn ruimt op, Nara blijft de was 
doen en haar zoon gaat de boodschappen doen. Er komt ook iemand van de 
zorgaanbieder. Die helpt met de badkamer en met dweilen. Zo kan Glenn zo 
lang mogelijk thuis blijven wonen.

Miriam is mantelzorger
De man van Miriam zit in een rolstoel. Miriam zorgt voor hem en voor de 
kinderen. Miriam heeft geen tijd meer voor zichzelf. Ze is vaak moe en 
verdrietig. Ze zou graag eens met de buurvrouw gaan zwemmen, maar 
ze weet niet hoe ze dat moet regelen. Haar man redt zich niet alleen. De 
buurvrouw vertelt Miriam dat ze naar het Sociaal Loket moet gaan. De 
medewerker van het Sociaal Loket en Miriam bedenken samen een oplossing. 
Er komt een vrijwilliger om een middag in de week voor haar man te zorgen. 
Miriam kan dan gaan zwemmen. Daar krijgt ze nieuwe energie van.

Jeffrey voelt zich alleen
Jeffrey woont alleen en praat weinig met andere mensen. Hij heeft geen zin 
meer. Zijn buurvrouw is ongerust en gaat bij hem langs. Jeffrey vertelt de 
buurvrouw dat hij zich alleen voelt. Hij wil graag iets doen, maar hij weet niet 
wat. En hij wil mensen ontmoeten. Jeffrey weet niet waar hij moet beginnen. 
De buurvrouw vertelt dat er mensen zijn die hem kunnen helpen om iets te 
gaan doen. De buurvrouw helpt met opbellen. En ze gaat met hem mee naar 
de zorgaanbieder. Daar vertelt Jeffrey waar hij goed in is, wat hij wil leren en 
waar hij plezier in heeft. Samen maken ze een plan. Jeffrey werkt nu in een 
supermarkt. Als dagbesteding. Jeffrey heeft het naar zijn zin, hij komt zijn huis 
weer uit. En ontmoet mensen.
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te doen. Bijvoorbeeld omdat u 
alleen zorg wilt ontvangen van een 
vertrouwd persoon. Of omdat u hulp 
op verschillende tijden nodig hebt. 
U krijgt dan een geldbedrag, het 
persoonsgebonden budget (Pgb). De 
Sociale Verzekeringsbank (SVB) beheert 
dit geld en betaalt de rekeningen.

Voor wie is de Wet maatschappelijke ondersteuning?
De voorzieningen in deze folder horen bij de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). De Wmo geldt voor iedereen die 18 jaar en ouder is, 
zelfstandig woont en zorg of ondersteuning nodig heeft. 




