
 

Samen maken we het beter 
Wij zijn er om op te komen voor de stem van grotere groepen. Zodat 
de Wmo voor iederéén beter werkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Almelo Sociaal bestaat uit: 

belangengroep gehandicapten BGA, ouderenbonden COSBO, 
Kliënten Raad Almelo en WMO-adviesraad.  
 
 
 

 
 

Grotestraat 174 Almelo  www.almelosociaal.nl 
Tel. 0546-45 69 09   info@almelosociaal.nl

 

Ondersteuning thuis (Wmo): 

wat vindt u dat er beter kan? 
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Deel uw ideeën over hoe ondersteuning 
thuis in Almelo beter kan  
 
Vindt u dat de Almelose ondersteuning thuis goed geregeld is?  
 
Hebt u klachten? Ervaringen met wijkcoaches? Of ideeën hoe de 
hulp vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) beter 
kan?  
 
Laat van u horen via 
Almelo Sociaal. U 
helpt er uzelf en 
anderen mee. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Persoonlijke klacht? 
Als u een klacht over de Wmo hebt, meldt u dit altijd eerst bij uw 
zorgaanbieder. Loopt u daar vast? Of ziet u dingen die voor meer 
mensen beter kunnen? Kom naar het gratis spreekuur van Almelo 
Sociaal. Of geef uw klacht door via www.almelosociaal.nl/klacht.  
 
 

Spreekbuis voor wie  
afhankelijk is van de Wmo 
 

Wie komt er voor u op? 
Vanuit Almelo Sociaal geven de vrijwilligers van de WMO-adviesraad 
uw mening een stem. Deze raad bestaat uit mensen die daarnaast 
ideeën ophalen bij belangenorganisaties en groepen in Almelo.  
 

Dit gebeurt er met uw mening 
Op basis van alle signalen die wij krijgen, geven we advies aan het 
college van burgermeester en wethouders van Almelo. Dat doen we 
gevraagd en ongevraagd. Het advies gaat over onderstaande 
onderwerpen. 
 

Zaken in en om uw huis 
 huishoudelijke hulp 

 vervoer zoals (rolstoel)taxi 

 aanpassingen aan uw huis  

 hulpmiddelen zoals rolstoel en scootmobiel 

 
Zaken rond zorg & opvang 
 Geestelijke gezondheidzorg 

(GGZ) 

 Maatschappelijke opvang 

 Verslavingszorg 
 
 
 

Waarom onze hulp? 
Iedereen moet kunnen meedoen in de samenleving. En iedereen 
heeft hiervoor recht op hulp en zorg, als dat nodig is. Wij kijken of 
mensen de hulp en zorg krijgen waar ze om vragen. Kijkt u mee? 

(Beleid) en andere zaken  
 Informatie, advies en  

hulp via Wmo-loket 

 Welzijnsbeleid 

 Jeugdbeleid 

 Mantelzorg 
 


