
Advies en hulp 
bij het regelen van zorg 
of ondersteuning

Laat mensen Floreren

Onafhankelijke 
cliëntondersteuning



Zorg of ondersteuning 
kiezen en regelen…

Met vragen over hulp of onder steuning 
kunt u bij de gemeente terecht. 
Het is belangrijk dat u goed advies  
krijgt over wat er allemaal mogelijk is. 
En dat de ondersteuning goed  
geregeld wordt.  

Dat kan best ingewikkeld zijn.

Daarom heeft de gemeente de hulp  
van een onafhankelijke deskundige 
beschikbaar gesteld. De hulp van deze 
cliëntondersteuner is gratis.

De onafhankelijke  
cliëntondersteuner helpt

De cliëntondersteuner helpt u een  
goed overzicht te krijgen welke hulp  
u nodig heeft. Samen kijkt u welke  
verschillende oplossingen er mogelijk 
zijn. 

Soms kan hulp gevonden worden  
bij mensen uit uw eigen omgeving.  
Of bij voorzieningen in de buurt.  
Soms is het nodig ondersteuning te  
zoeken bij een zorgorganisatie of 
instantie. 

U beslist welke hulp het best bij u  
en uw situatie past. 
De cliëntondersteuner helpt u  
vervolgens met het regelen en  
aanvragen van die hulp. 

Gratis advies en hulp bij het 
regelen van ondersteuning

Iedereen heeft op een bepaald  
moment hulp of advies nodig.  
Die vragen kunnen gaan over zorg, 
zelfstandig blijven wonen, meedoen 
in de maatschappij, opvoeding,  
onderwijs en jeugdzorg. 

ADVIES EN HULP BIJ HET REGELEN  
VAN ZORG OF ONDERSTEUNING

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Gratis en onafhankelijk

De hulp van de cliëntondersteuner  
is gratis. U mag zelf kiezen door wie  
u zich wilt laten adviseren.  
Op de website van uw gemeente 
vindt u wie u kan helpen. 

De cliëntondersteuner van BuroFlo is 
daar één van. De cliëntondersteuner 
is er voor iedereen, voor jong en oud. 
Ook de vraag maakt niet uit.  
Of het nu gaat over hulp aan huis, 
jeugdzorg, opvoeding, onderwijs, 
dagbesteding, verpleging of trajec-
ten naar werk. De cliëntondersteuner 
kan u verder helpen.



Laat mensen Floreren

Postbus 1
1687 ZG  Wognum

Verlengde Kerkweg 1
1687 CC  Wognum

T: 06 - 18 34 39 44
E: clientondersteuner@wlgroep.nl

www.buroflo.nl

Meer weten over de hulp van de gratis en  
onafhankelijke cliëntondersteuner? 

Neem contact op met de cliëntondersteuners. 
Zij helpen u graag verder. Bel naar 06 - 18 34 39 44.  
Of mail naar clientondersteuner@wlgroep.nl  

U kunt voor meer informatie kijken op www.buroflo.nl
Of op de website van uw gemeente.

BuroFlo informeert, begeleidt en ondersteunt mensen met een zorg- of begeleidingsvraag.  
BuroFlo is ook partner van gemeenten en maatschappelijke organisaties bij het bedenken  
en realiseren van projecten die mensen versterken en met elkaar verbinden. 
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