
Gemeente Neder-Betuwe helpt inwoners bij vragen over 
zorg en welzijn en doet er alles aan om dat goed te 
laten verlopen. 

Het kan zijn dat u liever samen met iemand anders een 
gesprek met een instantie hebt. Of dat u het fijn vindt 
als iemand u helpt bij het kiezen van zorgoplossingen 
voor uzelf of uw familielid. 

Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke 
cliëntondersteuner. Er zijn drie organisaties die deze 
cliëntondersteuning kunnen bieden. In deze flyer  
leest u meer hierover.

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning
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Wat doet de cliëntondersteuner voor u?
De cliëntondersteuner helpt u bij het zoeken naar oplossingen voor uw pro-
blemen en bij gesprekken over het regelen van hulp. Zodat u daarna weer zelf 
verder kunt.
Vaak is er iemand in uw eigen omgeving die daarbij kan helpen. Als dat niet zo 
is, dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner die 
luistert en ondersteunt.

Gratis en onafhankelijk
Cliëntondersteuners werken onafhankelijk van de gemeente, het zorgkantoor 
en zorgverleners. Zij gaan zorgvuldig en vertrouwelijk om met persoonlijke 
gegevens van inwoners. De dienstverlening is gratis.

Keuze uit drie aanbieders
De gemeente Neder-Betuwe heeft afspraken gemaakt met drie aanbieders van 
cliëntondersteuning. U kunt zelf bij de aanbieder van uw keuze de cliëntonder-
steuning aanvragen.

Voor alle vragen over welzijn, wonen, werk en zorg kunt u bij het  
Kernpunt terecht. Tel. 0488 - 44 99 92 (ma t/m do 9.00 - 17.00 uur,  
vrij 9.00 - 12.00 uur), www.kernpuntnederbetuwe.nl. Op deze site vindt  
u meer informatie over cliëntondersteuning.
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van MEE Gelderse Poort
m.driessen@meegeldersepoort.nl
tel. 06 - 10010383 
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van Helpende Handen 
info@helpendehanden.nl 
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www.helpendehanden.nl
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www.zorgbelanggelderland.nl
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