Dit formulier is bestemd voor:

Gemeente Putten
Postbus 400, 3880 AK Putten
Voor Informatie:

Servicebalie
Telefoonnummer (0341) 359 611

Melding advies, hulp en ondersteuning
Op basis van dit ingevulde meldingsformulier maken wij met u een afspraak voor een gesprek. Tijdens dit gesprek
bespreken we uw situatie en zoeken we samen met u naar passende oplossingen.

1. Waar heeft u advies, hulp of ondersteuning voor nodig?
Geef hieronder een duidelijke omschrijving van uw hulpvraag.

………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
2. Op welk gebied is uw hulpvraag van toepassing?


Maatschappelijke ondersteuning (Wmo) - Ga eerst naar vraag 3 en dan naar vraag 6



Werk & Inkomen - Ga eerst naar vraag 4 en dan naar vraag 6



Financiële ondersteuning - Ga eerst naar vraag 5 en dan naar vraag 6



Jeugdhulp - Ga verder naar vraag 6

3. Welke voorziening denkt u nodig te hebben (Wmo)?


Begeleiding



Huishoudelijke hulp



Woonvoorziening



Vervoersvoorziening



Rolstoel

4. Registratie werkzoekende (Werk & Inkomen)
Om een bijstandsuitkering te kunnen ontvangen moet u zich bij het UWV registreren als
werkzoekende. Heeft u dit al gedaan?  ja, op datum: ……………………….
Op welk onderdeel is uw hulpvraag van toepassing?


Ik heb ondersteuning nodig bij het vinden van geschikt werk



Ik heb ondersteuning nodig op het gebied van inkomen



Ik heb ondersteuning nodig op beide onderdelen

 nee

5. Waar heeft u problemen mee (Financiële ondersteuning)?


Ik heb problemen met het betalen van mijn vaste lasten



Ik heb op dit moment grote financiële schulden



Anders, namelijk :
……………………………………………………………………………………..............................
.................................................................................................................................................

6. Wie heeft advies, hulp of ondersteuning nodig?
Let op: Heeft u een vraag over jeugdhulp? Dan kunt u de naam invullen van het kind voor wie de hulp gewenst is. Gaat
het om meerdere kinderen uit uw gezin, vul dan hieronder de gegevens in van uw jongste kind. Een jeugdige kan ook
zelf advies, hulp of ondersteuning aanvragen als hij/zij 16 of 17 jaar is.

Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Straatnaam

: ………………………………………………………...…………………...…….

Huisnummer

: ……….………..……. Toevoeging : ...........................................................

Postcode

: ………………..…… Woonplaats : ...........................................................

Burgerservicenummer: ……………………………………………………………………………...…….
Geboortedatum

: …………………………...………………………………………………...…….

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Telefoonnummer

: ………………..…… Mobiel : ……..………………………………………….

Leefsituatie

:  alleenstaand (ga naar vraag 8)  gehuwd of samenwonend

7. Gegevens partner
Voorletters

: …………..……. Voornamen : ..........................................................................

Voorvoegsel(s)

: …………..……. Achternaam : ..........................................................................

BSN-nummer

: …………………………………………………………………………………...…….

Geboortedatum : …………………………………………………………………………………...…….
8. Met wie kunnen wij contact opnemen voor meer informatie?


Met de persoon die advies, hulp of ondersteuning nodig heeft - Ga naar ‘Verklaring,
toestemming en ondertekening’.



Met de wettelijk vertegenwoordiger/gemachtigde - Vul hieronder de gegevens van de
eerste en/of tweede wettelijke vertegenwoordiger / gemachtigde in.



Met een contactpersoon - Vul hieronder de gegevens van de contactpersoon in.

Gegevens eerste wettelijke vertegenwoordiger / gemachtigde (indien van toepassing)
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Telefoonnummer

: ………………..…… Mobiel :

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Relatie tot persoon

: ……………………………...……………………………………………...…….

Geboortedatum

: ……………………

.………………………………………….

Burgerservicenummer : ………………………………

Gegevens tweede wettelijke vertegenwoordiger / gemachtigde (indien van toepassing)
Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Telefoonnummer

: ………………..…… Mobiel :

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Relatie tot persoon

: ……………………………...……………………………………………...…….

Geboortedatum

: ……………………

.………………………………………….

Burgerservicenummer : ………………………………

Gegevens contactpersoon (indien van toepassing)
Organisatie

: ……………………………...………………………...……(indien van toepassing)

Voorletters

: …………….….……. Voornamen : ...........................................................

Voorvoegsel(s)

: …………….....……. Achternaam : ...........................................................

Telefoonnummer

: ………………..…… Mobiel :

E-mailadres

: ……………………………...……………………………………………...…….

Relatie tot persoon

: ……………………………...……………………………………………...…….

.………………………………………….

Verklaring en ondertekening
Door het ondertekenen van dit formulier verklaart u het volgende:


Dit formulier is naar waarheid ingevuld.



U bent op de hoogte dat uw gegevens met meerdere consulenten in het Sociaal Domein
gedeeld worden wanneer dit voor de hulpvraag noodzakelijk is. Hierbij gaat het om
beveiligde uitwisseling van uw gegevens die bij gemeente Putten bekend zijn tussen
consulenten Maatschappelijke ondersteuning, Jeugdhulp, Werk en Inkomen.

Datum en plaats

: ……………………………………………………………………………….

Handtekening

: ……………………………………………………………………………….

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 1

: …………………………………………………….

(indien van toepassing)

Handtekening wettelijk vertegenwoordiger 2
(indien van toepassing)

: …………………………………………………….

Toelichting
Het ingevulde en ondertekende meldingsformulier kunt u opsturen of mailen naar:
Gemeente Putten, Afdeling Samenleving, Postbus 400, 3880 AK PUTTEN
E-mailadres: info@putten.nl
Als wij uw meldingsformulier hebben ontvangen
Ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging. Voor u het teken dat wij uw melding in
behandeling nemen. Spoedig daarna wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In dit
gesprek wordt met u besproken welke problemen u in het dagelijkse leven ervaart en wat u
graag zou willen veranderen. Dat verschilt per persoon. Soms liggen de oplossingen op een
ander vlak dan waar u in eerste instantie aan denkt. Wij kijken naar wat u zelf kunt, welke
mensen in uw omgeving kunnen helpen en welke andere oplossingen in gemeente Putten
beschikbaar zijn. Bij de uitnodiging van het gesprek vindt u een persoonlijk plan. Dit kunt u voor
uzelf gebruiken ter voorbereiding op het gesprek. Tijdens het gesprek vraagt de consulent u om
een geldig legitimatiebewijs te laten zien.
Na het gesprek ontvangt u het onderzoeksverslag. Hierin is samengevat wat u samen met de
consulent besproken heeft en welke oplossingen in uw situatie mogelijk zijn. Ook staat in dit
verslag wat u zelf kunt doen. Wat de gemeente eventueel voor u gaat doen en welke stappen
daarvoor gezet gaan worden. Aan u wordt gevraagd dit verslag te ondertekenen en terug te
sturen in de antwoordenvelop die u bij het verslag ontvangt.
Hoe lang duurt het onderzoek?
Wij proberen het onderzoek zo snel mogelijk af te ronden, maar in ieder geval binnen zes
weken. Toch kan het gebeuren dat wij meer tijd nodig hebben om het onderzoek zorgvuldig te
kunnen doen. Als dat het geval is, zullen wij u dat tijdig melden. We begrijpen dat u misschien
vragen heeft over de voortgang. Toch willen wij u vragen om in ieder geval te wachten totdat u
het onderzoeksverslag heeft ontvangen. In dit verslag kunt u namelijk eventuele aanvullingen
doorgeven.
Ondersteuning bij het gesprek
Er mogen altijd andere personen bij het gesprek aanwezig zijn die voor u vertrouwd zijn,
bijvoorbeeld een familielid, iemand die al veel voor u doet of iemand die veel van het onderwerp
afweet.
Ondersteuning van Stimenz
U kunt ook gratis ondersteuning vragen bij Stimenz. Zij zijn onafhankelijk. De medewerkers van
Stimenz zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 uur tot 17.00 uur bereikbaar via
telefoonnummer (088) 784 6464. Op de website van Stimenz, www.stimenz.nl, vindt u meer
informatie over de ondersteuning die zij bieden.
Vragen
Heeft u nog vragen over dit formulier? Neem dan contact op met onze Servicebalie via
telefoonnummer (0341) 359 611.

