
         Meldingsformulier Wet maatschappelijke 
ondersteuning  
(Wmo 2015)                             
In te vullen door de gemeente:           
Datum ontvangst:   Zaaknummer:       
 

Waarom een melding? 

Bij een melding wordt tijdens een huisbezoek besproken welke ondersteuning u nodig heeft om zelfstandig 
te kunnen blijven wonen of mee te doen aan de samenleving. Samen met u wordt uw totale situatie bekeken 
en naar een oplossing gezocht. In sommige gevallen is een huisbezoek niet noodzakelijk (wanneer u 
bijvoorbeeld al voldoende bekend bent bij de gemeente én uw zorgvraag duidelijk is). 
Wij wijzen u op de mogelijkheid gebruik te maken van gratis cliëntondersteuning via MEE. 
 

Persoonlijk Plan 

Voordat het onderzoek van start gaat kunt u een persoonlijk plan indienen waarin u uw situatie, het 
gewenste resultaat en de eventuele kosten weergeeft. De gemeente heeft hiervoor een formulier gemaakt 
dat u kunt opvragen. Voor een PGB geldt dat een persoonlijk plan verplicht is. 
 

1. Gegevens van de persoon die ondersteuning nodig heeft 

  Burgerservicenummer:             

Voorletters en Achternaam:          M / V 
Adres:    □huurwoning  
Postcode/Plaats:    □koopwoning  
Geboortedatum:             
Telefoonnummer  vast:   mobiel:   
Nationaliteit:      

Identiteitsbewijs (soort):   geldig tot:   
E-mailadres:      
IBAN(bank) nummer:      
Naam huisarts/specialist:   telefoonnummer:   
Burgerlijke staat:     

 
    

 

2. Inwonende partner, kinderen of huisgenoten  

Naam:       geb. datum:     
Naam:       geb. datum:     
Naam:       geb. datum:     
Naam:       geb. datum:     

Naam:    geb, datum:   
 

3. Contactpersoon (indien van toepassing) 

   Naam:               
Adres:               
Postcode en woonplaats:             
Telefoonnummer:  

 
 e-mailadres: 

   
  

Relatie tot aanvrager/aanvraagster:         



 

4. Casemanager (indien aanwezig)         
Naam:    Telefoonnummer:     
 

        
 

5. Op welk gebied heeft u behoefte aan ondersteuning of een voorziening? 
   Lokaal vervoer            
   Verplaatsen in en om de woning 

     
  

   Aanpassingen in de woning 
   Andere mensen ontmoeten en sociale contacten onderhouden 

   
  

   Hulp bij het huishouden    
   Begeleiding/dagbesteding 
   Beschermd Wonen LVB 18+ 
   Mantelzorgondersteuning 

 
6. Welke problemen ervaart u en wat betekent dat voor uw situatie? 
 
                  
         
         
         
         
         
                  
 
7. Hoe heeft u tot nu toe zelf geprobeerd om dit probleem op te lossen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Overige vragen 
 Ja Nee 
Ik heb voldoende inkomen om maandelijks rond te komen   
Ik besteed mijn dag nuttig    
Ik heb geschikte woonruimte    
Ik voel me lichamelijk gezond   
Ik voel me geestelijk gezond   
Ik kan mij redden met mijn persoonlijke verzorging   
Ik kan mij redden met het huishouden   
Ik kan een beroep doen op mensen om mij heen    
Ik zet mij in voor anderen   
Ik heb contact met hulpverlenende instanties    
           
9. Verklaring  
Ondergetekende(n) verklaart/verklaren dat de gegevens die zijn ingevuld op dit formulier naar 
waarheid zijn verstrekt.     
 
10. Ondertekening 
Plaats: Plaats:  
Datum: Datum:  
Handtekening: 
 
 

Handtekening partner: 

 
 
Voor het doen van een melding stuurt u dit formulier naar:  
Gemeente Katwijk, Postbus 589, 2220 AN Katwijk  ZH     (1 juli 2019) 


