Ondersteuningsplan
Dit ondersteuningsplan is bedoeld om uw hulpvraag helder te krijgen.
Als u al een keer een ondersteuningsplan ingevuld heeft , hoeft u niet alles
opnieuw in te vullen. U vult dan alleen in wat er veranderd is. Wel graag uw
persoonsgegevens invullen, zodat we het makkelijk bij uw dossier kunnen
voegen.
Als u het antwoord niet weet, kunt u de vraag overslaan. U bespreekt de vragen
later ook nog met de consulent die bij u op huisbezoek komt. Die kan u dan
helpen.

Datum
Naam
Wat is de reden dat u dit ondersteuningsplan invult?

De situatie zoals die nu is
Tip:
Alles in uw situatie
waarvan u denkt dat dit
belangrijk is om uw
hulpvraag helder te
krijgen.

Hoe ziet uw situatie er nu uit?

U kunt hier denken aan:
− uw gezin
− hoe u woont
− uw dagbesteding
− uw financiën

Gewenste situatie
Tip:
U kunt hierbij denken aan:
− Wat wilt u bereiken?
− Wat wilt u (weer)
kunnen?
− Hoe wilt u dat uw
situatie er over een jaar
uitziet?

Wat is de situatie waar u naar toe wilt?
Wat levert dit u op? Wat wordt mogelijk?

Hindernissen
Tip:
Waarom lukt het niet om bij de gewenste situatie te komen?
Hierboven heeft u
beschreven wat u wilt
bereiken.
− Waarom kan dit nu niet?
− Wat houdt u tegen?
− Wat zorgt er voor dat u
niet bij de gewenste
situatie komt?

Hulp
Wie helpt u nu?
Bijvoorbeeld: buurman

Zet de kliko buiten

Bijvoorbeeld: dochter

Mantelzorger

Bijvoorbeeld: vrijwilliger

Hulp bij de administratie

Ik ontvang momenteel geen hulp

Wat heeft u nodig om uw gewenste situatie te bereiken?

Persoonsgegevens
Uw gegevens
Achternaam
Voorletters
Roepnaam
Geboortedatum
BSN
E-mailadres
Telefoonnummer: vast of mobiel

Contact
U kunt contact opnemen met mij

U kunt contact opnemen met iemand anders; mijn contactpersoon is

Naam contactpersoon
Uw relatie tot de contactpersoon
(mobiele) telefoonnummer
contactpersoon
E-mailadres contactpersoon

Overige
Heeft u nog andere informatie die belangrijk is?

Versturen
U kunt dit ondersteuningsplan mailen naar vanatotz@reuseldemierden.nl
U kunt het ook via de post sturen:
Postadres
Loket van A tot Z
Postbus 11
5540 AA Reusel
Bezoekadres
Loket van A tot Z
Kerkplein 3
5541 KB Reusel

