
1. Uw persoonsgegevens
Achternaam  Voorletter(s)

Geboortedatum Geboorteplaats      

  
Straat + huisnummer  

Postcode Woonplaats Burgerservicenummer

  
Vast telefoonnummer  Mobiel telefoonnummer

 
E-mailadres

2. Welk verzoek wilt u indienen?
A. De indicatie verlengen voor: 

  uw ondersteuningsarrangement
  kortdurend verblijf
 
Datum waarop de indicatie afloopt  

Naam van huidige zorgaanbieder

Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

B. Veranderen van zorgaanbieder voor:

  uw ondersteuningsarrangement
  kortdurend verblijf
 
Gewenste datum overstap naar de nieuwe zorgaanbieder  

Naam van huidige zorgaanbieder  

Naam van gewenste nieuwe zorgaanbieder  

Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken, plus de opzegtermijn van vier weken van uw  
zorgaanbieder. Op wijkteamsalmere.nl (onder het kopje ‘Kies een aanbieder’) vindt u het overzicht van 
beschikbare aanbieders.

Heeft u een indicatie voor een ondersteuningsarrangement (individuele begeleiding, dagbesteding en/of huishoudelijke hulp) of voor kortdurend 

verblijf via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Met dit formulier kunt u een verzoek indienen voor:

• verlenging of beëindiging van de ondersteuning;

• wijziging van zorgaanbieder;

• omzetting van een persoonsgebonden budget naar zorg in natura;

Is er iets gewijzigd in uw persoonlijke situatie (bijvoorbeeld omdat de beperkingen zijn af– of toegenomen, of omdat uw gezinssamenstelling is 

veranderd)? Geef dit dan door via het formulier ‘Aanmelden ondersteuning voor volwassenen’. Deze is te vinden op wijkteamsalmere.nl.  

 

 = aangeven wat van toepassing is.

Wijkteam Almere

Postadres:

Antwoordnummer 600

1300 VB Almere

Telefoon: 14 036

wijkteamsalmere.nl

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam
De Wierden
voor uw vragen over wonen, 
werken, welzijn en zorg 

Wijkteam 
Almere

Verzoek wijzigen/verlengen/beëindigen Wmo-ondersteuning

20
20

01
01



C. Overstappen van een persoonsgebonden budget naar zorg in natura voor: 

  individuele begeleiding
  dagbesteding
  huishoudelijke hulp
  kortdurend verblijf
 
Datum waarop u het persoonsgebonden budget wilt beëindigen  

U krijgt een uitnodiging voor een gesprek. U bespreekt met het wijkteam welke ondersteuning in natura 
passend is voor uw situatie. Houd rekening met een verwerkingstijd van acht weken.

D. De indicatie beëindigen voor: 

  uw ondersteuningsarrangement
  kortdurend verblijf
  anders, namelijk: 
 
Reden waarom u deze indicatie wilt beëindigen  

 

5. Ondertekening
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. 

Datum                                             Plaats                                                                Handtekening

        

Is dit formulier ondertekend door iemand anders dan degene die de Wmo-ondersteuning krijgt?

 Ja, omdat: 
 Nee

Ondertekend door      

 
Relatie tot degene die de ondersteuning krijgt

Telefoonnummer

Indien gewenst kunt u een bijlage meesturen. Stuur het volledig ingevulde en ondertekende formulier naar:
Wijkteam Almere
Antwoordnummer 600
1300 VB Almere

Een postzegel is niet nodig.
U kunt ook een scan van het formulier per e-mail sturen naar info@almere.nl.


