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Belangrijke informatie vooraf! 
Dit is het ondersteuningsplan dat met u is gemaakt. Lees het plan goed door en zet onderaan uw 
handtekening. Heeft u opmerkingen? Dan kunt u deze er onderaan bij schrijven. 
Heeft u vragen over het plan? Neemt u dan gerust contact op met de medewerker van het sociaal team. 

1. Contactgegevens 
 Uw gegevens  
 Naam 

 
Telefoonnummer 
 

 Adres 
 

Emailadres 
 

 Postcode 
 

Geb. datum 
 

 Woonplaats 
Deventer 

 

 
 Gegevens contactperso(o)n(en)  
 Naam 

Relatie tot bewoner 
  

Telefoonnummer 
 
Emailadres 
 

 
 Gegevens  sociaal team 
 Dossiernummer 

 
 Datum melding 

07-01-2019 
 Datum huisbezoek 

14-01-2019 
 Naam medewerker 

Telefoonnummer  
Emailadres   

 Personen aanwezig tijdens huisbezoek 
 

2. Melding 
Reden van melding en zorgvraag van bewoner  
  



 
 
 
 
Het ondersteuningsplan Wet maatschappelijke ondersteuning 
 

 16 januari 2019 
2 

3. Situatieschets 
 
Gezondheidssituatie  
 
Huiselijke relaties  
 
Sociaal netwerk  
 
Daginvulling  
 
Mobiliteit  
 
Huishoudelijke taken  
 
Persoonlijke verzorging  
 
Huisvesting  
 
Financiële situatie  
 
Overig 

4. Gewenste resultaten 
Wat zijn de gewenste resultaten / doelen?  
 
Wat gaat u zelf doen (eigen kracht)?  
 
Wat kan binnen het eigen netwerk gedaan worden?  
 
Van welke voorzieningen wordt gebruik gemaakt (anders dan Wmo)?  

5. Maatwerkvoorziening  
Welke Wmo-maatwerkvoorziening wordt ingezet en waarom?  

6. Overige afspraken 
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7. De aanvraag 
 

Aanvraag 
maatwerkvoorziening 

 

Soort en zwaarte 
 

 

Uren per week 
 

 

ZIN: Naam zorgverlener  
 

 

PGB: Naam zorgverlener 
 

 
 
 

Startdatum  
 
Einddatum 

 

 
 
Eigen bijdrage 
Voor een maatwerkvoorziening van de Wmo betaalt u een eigen bijdrage aan het Centraal 
administratiekantoor (CAK) u betaalt maximaal € 17,50 per vier weken.  
 
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en vier maanden 
(AOW-leeftijd). Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.  
 
Het CAK informeert u over de eigen bijdrage. Zie voor meer informatie www.hetcak.nl. 
 
Vraagt u een CVV pas aan? Dan betaalt u een ritbijdrage aan PlusOV. Zie voor meer informatie 
www.plusov.nl. 
 
 

8. Opmerkingen 
Heeft u nog opmerkingen of aanvullingen, dan kunt u deze hieronder opschrijven. Heeft u niet genoeg 
ruimte, dan mag u een blad toevoegen. 
 
Mijn opmerkingen: 
 
 
 
 
 
 
  

http://www.hetcak.nl/
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9. Ondertekening 
Zodra u het plan ondertekent en opstuurt naar de gemeente Deventer heeft u een aanvraag voor een 
voorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) ingediend. Binnen 14 
dagen neemt de gemeente een besluit en ontvangt u bericht. 
 
Delen van informatie (svp aankruisen) 
○ JA, met ondertekening van dit  plan geeft u het sociaal team toestemming om informatie te delen 
met de zorgaanbieder  
 
○ NEE, U geeft het sociaal team geen toestemming om informatie te delen met de zorgaanbieder, u 
levert zelf de informatie aan de zorgaanbieder. 
 
Uw handtekening Handtekening medewerker 
Naam bewoner:  Naam medewerker:  
Ik ben akkoord/niet akkoord Ik ben akkoord 
  
Datum: Datum: 16 januari 2019 
Plaats: Plaats: Deventer 
Handtekening: Handtekening: 

 
 
 

10. Plan opsturen 
U kunt het plan opsturen naar:  Gemeente Deventer, t.a.v. Publiekscontacten Zorg,  
Antwoordnummer 225, 7400 VB  Deventer. Een postzegel is niet nodig.  
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