Onafhankelijke cliëntondersteuning
in de gemeente Coevorden
Met plezier ondersteunen wij kinderen,
volwassenen en ouderen!

U kunt ons bereiken via:
050 727 15 00

Zorgbelang Drenthe is gevestigd in Zuidlaren, Annerweg 30

WIJ GAAN UIT VAN UW VRAAG EN BEHOEFTE
Ontvangt u hulp, begeleiding of zorg? Of wilt u dit aanvragen voor uzelf of uw naaste? Dan
ondersteunt Zorgbelang Drenthe u daar graag bij. Deze ondersteuning is gratis. We gaan
daarbij uit van uw wensen en behoeften. Samen met u en de mensen om u heen gaan we
op zoek naar de hulp, begeleiding of zorg die u nodig heeft. In een gesprek gaan we na wat
het beste bij u past. Zodat u weer met vertrouwen verder kunt.

WAT KUNNEN WE VOOR U
BETEKENEN?
• We helpen u om uw vragen helder
te krijgen, zoals: ‘waar loop ik
tegenaan?’ en ‘welke hulp, zorg of
begeleiding past bij mij?’
• We bereiden gesprekken samen
voor en we ondersteunen u ook
tijdens het gesprek

ONAFHANKELIJK
De cliëntondersteuners zijn werkzaam
bij Zorgbelang Drenthe. Zij werken
onafhankelijk van uw gemeente,
zorgverlener of een andere instantie.
Dit betekent dat de cliëntondersteuner
naast ú staat en met ú meedenkt.

• We geven u informatie en advies
over hoe u hulp, begeleiding of
(langdurige) zorg kunt aanvragen
• We ondersteunen u bij het kiezen
van een passende dienstverlener of
zorgaanbieder
• We geven u informatie over uw
rechten en wat u kunt doen als u
ergens niet tevreden over bent
• We ondersteunen u wanneer u een
klacht wilt indienen, een bezwaar
wilt maken of een beroep wilt
instellen
• We hebben verstand van jeugdhulp,
maatschappelijke ondersteuning
(Wmo), welzijn, wonen, werk,
inkomen en onderwijs
• En nog meer, wij staan graag voor
de inwoners van de gemeente
Coevorden klaar.

CONTACT
U kunt ons bereiken op:
050 - 727 15 00
Bereikbaar van maandag t/m
donderdag van 09.00-17.00 uur.
Of u kunt een e-mail sturen naar:
clientondersteuner@zorgbelang-drenthe.nl
Meer informatie vindt u op:
www.zorgbelang-drenthe.nl/wmo
U hoeft zich niet eerst te melden bij de
gemeente.

