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Vertrouwenspersoon Wmo 
 

De gemeente Maasdriel doet er alles aan om de zorg en 
ondersteuning in het kader van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo) zo goed mogelijk te organiseren. Het gaat 
hierbij om de ondersteuning die nodig is zodat u (beiden) zo lang 
mogelijk thuis kunt blijven wonen en zo zelfstandig mogelijk het leven 
kunt leiden zoals u dat gewend was. In eerste instantie gaat u 
daarover in gesprek met mensen van het gebiedsteam. Tijdens dit 
gesprek kunt u zich laten ondersteunen door een vriend of familielid,  
een vrijwilliger, een ouderenadviseur of de (cliënt-) ondersteuner 
vanuit het gebiedsteam. 

 

Soms lopen dingen echter anders dan u graag zou willen.  
Heeft u niemand in uw eigen omgeving om u te ondersteunen bij het 
gesprek en ervaart u de cliëntondersteuner van het gebiedsteam niet 
als onafhankelijk?  

 

Dan is er een onafhankelijke vertrouwenspersoon Wmo waar u een 
beroep op kunt doen.  

 

Wat kan de vertrouwenspersoon voor u doen? 

De vertrouwenspersoon luistert, denkt met u mee, geeft informatie en 
advies, en helpt u om samen goede oplossingen te vinden en 
afspraken te maken. Daarnaast helpt de vertrouwenspersoon u 
wanneer u een klacht wilt indienen. 

 

Het inschakelen van een vertrouwenspersoon kost u niets. 
De vertrouwenspersoon werkt onafhankelijk van zorgaanbieders en 
gemeenten. Alles wat u bespreekt met de vertrouwenspersoon blijft 
tussen u beiden. 
 



 

 

Contact met de vertrouwenspersoon 
Binnen de gemeente Maasdriel zijn Annemieke Spijker (Zorgbelang 
Gelderland) en Ank van Duinen (LSR) werkzaam als onafhankelijk 
vertrouwenspersoon. 

 

 

 

 

 

 

 

Annemieke Spijker: 'Mensen ondersteunen en stimuleren om zelf 
de regie over hun leven te voeren, dáár ga ik voor.' 

Contactgegevens 

026-3842826 

vertrouwenspersoon@zorgbelanggelderland.nl 

 

 

 

 

 

 

 

Ank van Duinen: ‘Als u niemand heeft om u te helpen bij uw 
contacten met het sociaal wijkteam wil ik er graag voor u zijn. Ik vind 
het een uitdaging om samen te zoeken naar een oplossing bij lastige 
situaties.' 

Contactgegevens 

06-33687282 

a.vanduinen@hetlsr.nl  
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Openingstijden gemeentehuis 

Ma-di-wo 9.00-16.30 uur 

Do  9.00-19.30 uur 

Vr  9.00-12.30 uur 

Kerkstraat 45 

5331 CB Kerkdriel 

T: 14 0418 

info@maasdriel.nl 

www.maasdriel.nl 
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