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Cliëntondersteuning

Gemeente Ooststellingwerf - keukentafelgesprek
www.ooststellingwerf.nl/keukentafelgesprek
Veel mensen vinden het ?jn om iemand mee te nemen naar het gesprek met het
Gebiedsteam. Dat kan een familielid zijn, een vriend of een kennis. Dat is geen probleem. U
mag zelf weten wie u meeneemt. Kan er niemand met u mee? Maar wilt u dat wel graag? Dan
kunt u een onafhankelijke cliëntondersteuner inschakelen via MEE Friesland. Lukt het niet om
zelf een cliëntondersteuner in te schakelen? Dan kan het Gebiedsteam dit voor u regelen.
Het gesprek met het Gebiedsteam heet een Keukentafelgesprek. Meer weten over het
keukentafelgesprek? Kijk dan eens op de website van de gemeente.
Wat is cliëntondersteuning?
Cliëntondersteuning is hulp voor iedereen die zorg of hulp krijgt van een (zorg)instantie. Of als
u zorg of hulp van een instantie wilt aanvragen. Cliëntondersteuning bestaat uit advies,
informatie of kortdurende praktische hulp. Cliëntondersteuning is gratis.
Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u met onder andere:
het vinden en regelen van de juiste hulp
het begrijpen van regelingen, invullen van formulieren en ordenen van administratie
het opdoen van nieuwe contacten
het contact met (zorg)instanties
Kijk voor meer informatie over cliëntondersteuning op de pagina van Zorg Verandert.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met het Gebiedsteam Ooststellingwerf.
Het Gebiedsteam kan een onafhankelijk cliëntondersteuner van MEE Friesland vragen om bij
het gesprek aanwezig te zijn.
Gebiedsteam Ooststellingwerf
inloopspreekuur: ma t/m vr 9.00 - 13.00 uur
Bezoekadres
Brink 1
8431 LD Oosterwolde
Postadres
Postbus 38
8430 AA Oosterwolde
0516 82 01 00
info@gbtoost.nl
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
MEE Friesland
Telefonisch bereikbaar: ma t/m do 08.30 -16.00 uur en vrijdag 08.30 -14.00 uur.
Sixmastraat 66
8932 PA Leeuwarden
058 284 49 19
info@meefriesland.nl
www.meefriesland.nl
Zorg Verandert - cliëntondersteuning: wat is het precies?
www.zorgverandert.nl/clientondersteuning
Kunt u cliëntondersteuning krijgen?
Voor cliëntondersteuning kunt u terecht bij:
een familielid, mantelzorger of iemand anders uit uw eigen netwerk
uw persoonlijk begeleider of ervaringsdeskundige van uw zorgorganisatie, of
een onafhankelijk cliëntondersteuner.
Wilt u meer weten? Kijk op de website.
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Contactgegevens Gebiedsteam
Telefoon: (0516) 820 100 (op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur)
E-mail: info@gbtoost.nl
Inloopspreekuur: op werkdagen van 9.00 tot 13.00 uur in het Gezondheidscentrum
Bezoekadres: Brink 1, 8431 LD Oosterwolde
www.ooststellingwerf.nl/gebiedsteam
Vraagwijzer Ooststellingwerf is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Ooststellingwerf in
samenwerking met vele organisaties en instellingen.
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