
Wilt u ondersteuning op het 
gebied van zorg en welzijn?

Wij helpen u verder

www.adviespuntzorgbelang.nl
gratis en onafhankelijk

026 384 28 26

Nieuwegein

929087_001_01-Mar-16_16:27:37_anouk

06 30 63 51 16

Maassluis



Wij helpen u verder

 
Stel, u maakt zich zorgen over uw zorg of welzijn en zou daar graag eens met een 
onafhankelijk iemand over van gedachten willen wisselen. Of u wilt ondersteuning
aanvragen bij Geynwijs, maar wilt dat gesprek samen met iemand voorbereiden. 
Of u bent gevraagd om een (zorg)plan te maken maar weet niet goed hoe dat moet. 
Cliëntondersteuning kan dan helpen. Cliëntondersteuners van Adviespunt   
Zorg belang denken met u mee over oplossingen. Zij kunnen meegaan naar een gesprek 
en ondersteunen en adviseren u wanneer nodig.

Wat doen wij voor u?
Wij geven u graag informatie en advies
• Bij het oplossen van vraagstukken 
 met de gemeente Nieuwegein, uw 

hulpverlener of instelling. Dit kan gaan 
over zorg, welzijn, jeugdhulp, 
arbeidsparticipatie of passend 
onderwijs.

• Bij het helder formuleren van vragen: 
‘Waar loop ik precies tegenaan?  
En hoe wil ik dat oplossen?’

Wij bieden hulp en ondersteuning
• Bij gesprekken met uw zorginstelling, 

hulpverlener, Geynwijs of de gemeente.  
Zo gaan wij op uw verzoek mee naar het 
gesprek. Wij bieden hulp bij het maken 
van de juiste keuzes voor úw situatie. 
Bij het klachtgesprek of -procedure. •

 

Gratis en onafhankelijk
Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente en zorgverleners. 
Zij gaan uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke gegevens van inwoners.  
Daarvoor hanteren zij het privacyreglement en hebben ze geheimhoudingsplicht.   
De dienstverlening is gratis voor inwoners van de gemeente  Nieuwegein.

Contactgegevens 
- Telefoon: 026 384 28 26 (op werkdagen tussen 9.00 en 16.30 uur)
- E-mail: advies@adviespuntzorgbelang.nl
- Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

929087_002_01-Mar-16_16:27:37_anouk

Hulp nodig? De onafhankelijke 
cliëntondersteuner is er voor u!
Als inwoner van Maassluis kunt u met vragen over zorg of ondersteuning terecht bij 
verschillende organisaties. Bij wijkteam VraagRaak bijvoorbeeld. Of bij ROGplus, als u 
ondersteuning of hulpmiddelen nodig heeft om zelfstandig te (blijven) wonen. En bij 
Stroomopwaarts, als u vragen heeft over werk of inkomen.

Heeft u hulp nodig maar vindt u het lastig om deze te vragen? Of weet u niet precies aan 
wie en welke vragen u moet stellen? Dan kan de onafhankelijke cliëntondersteuner helpen. 
Deze verleent zelf geen zorg, maar denkt wel mee, vanuit uw belang. 

De cliëntondersteuner kan samen met u:
• Een gesprek voorbereiden zodat u weet 

welke hulpvragen u kunt stellen (waar 
loop ik precies tegen aan?)

• Bekijken of u een familielid, vriend of 
buur kunt vragen om u te helpen bij het 
voorbereiden van een gesprek of met u 
mee te gaan;

• Bekijken naar welke organisatie u  
het beste toe kunt gaan;

• Een afspraak voor u maken en / of 
meegaan naar het gesprek.

Deze hulp is gratis.
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Meer informatie of aanmelden?
De cliëntondersteuner voor Maassluis heet Conny Pouw.

Contactgegevens

 Zij is bereikbaar per email via connypouw@adviespuntzorgbelang.nl of 

telefonisch op 06 30 63 51 16. U kunt ook het algemene mailadres gebruiken: 

sociaaldomein@adviespuntzorgbelang.nl 


