
Vertrouwenspersoon Wmo

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een cliëntondersteuner en de vertrouwenspersoon? 
De cliëntondersteuner kan u vanaf het begin bijstaan met uw aanvraag. 
Hij kan bijvoorbeeld mee naar uw eerste gesprek met de Wmo-consulent 
of het Sociaal Team. De cliëntondersteuner behartigt hier uw belangen. De 
vertrouwenspersoon komt pas in beeld als er ‘problemen’ zijn; als u met vragen, 
twijfels of klachten blijft zitten ná uw gesprek. De vertrouwenspersoon is 
onafhankelijk en heeft een bemiddelende rol tussen u en de gemeente. 

Kan de vertrouwenspersoon u helpen als u een bezwaar wilt indienen? 
De vertrouwenspersoon is in de eerste plaats bedoeld om formele klachten en 
bezwaren te voorkomen. Dat doet ze door gesprekken te voeren samen met u en 
de gemeente om de problemen op te lossen. Mocht u toch een formele klacht of 
bezwaar willen indienen, dan kan hij u helpen met een doorverwijzing. 

Moet u betalen voor de diensten van de vertrouwenspersoon? 
De ondersteuning van de vertrouwenspersoon is gratis, u betaalt er niets voor.

Mag een vertrouwenspersoon informatie over uw situatie zomaar delen met 
anderen? 
De vertrouwenspersoon mag alleen informatie met anderen delen als u daar 
toestemming voor geeft. 

Kan de vertrouwenspersoon een besluit terugdraaien? 
De vertrouwenspersoon kan geen besluiten terugdraaien. Zij bemiddelt door 
gesprekken te voeren, samen met u en de gemeente. Op die manier kunnen 
oplossingen worden gezocht.

Kunt u de vertrouwenspersoon inschakelen als u een klacht heeftover de 
zorgaanbieder? 
Als u problemen heeft met uw zorgaanbieder zal de vertrouwenspersoon u 
doorverwijzen naar de zorgaanbieder zelf. Iedere zorginstelling heeft een eigen 
klachtenregeling en meestal ook een eigen vertrouwenspersoon.

Contactgegevens vertrouwenspersoon

De naam en gegevens van de vertrouwenspersoon binnen uw regio vindt u 
hieronder. U kunt contact met haar opnemen als u inwoner bent van de gemeente 
Gorinchem, Molenwaard, Leerdam, Zederik, Giessenlanden en Hardinxveld-
Giessendam. De vertrouwenspersoon is telefonisch en per mail te bereiken.

Ine van Doornmalen
✆ 06 400 411 89 b.g.g. 06 401 498 21

✉ i.vandoornmalen@hetlsr.nl

Alles over de vertrouwenspersoon op een rij

•   De vertrouwenspersoon is onafhankelijk en kan voor u bemiddelen.

•  U kunt gratis gebruik maken van de vertrouwenspersoon.

•  Het gesprek met de vertrouwenspersoon is strikt vertrouwelijk, u geeft zelf aan 
welke informatie zij mag doorgeven aan anderen.

•  U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht met vragen, twijfels of klachten over 
uw Wmo-aanvraag. 

•  U kunt bij de vertrouwenspersoon terecht wanneer u het niet eens bent met het 
besluit over uw aanvraag. 

•  De vertrouwenspersoon staat u bij met informatie en advies en zij kan bij 
conflicten en meningsverschillen bemiddelen tussen u en de gemeente. 

De vertrouwenspersoon Wmo kunt u alleen benaderen in verband met Wmo-aan-
vragen. Voor vertrouwenspersoon betreffende Jeugdzorg kunt u terecht bij het AKJ.



De gemeenten in de regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden 

hebben gezamenlijk een vertrouwenspersoon benoemd in het 

kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). 

In deze folder vindt u informatie over de vertrouwenspersoon: 

wat is de taak van de vertrouwenspersoon, wanneer kunt u 

deze inschakelen en hoe kunt u deze bereiken.

Wat doet de Wet Maatschappelijke Ondersteuning? 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen langer 
zelfstandig kunnen blijven wonen en dat iedereen zo goed mogelijk mee kan 
doen aan het maatschappelijke leven. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de Wmo. Als u een lichamelijke of psychische beperking heeft, 
kan het gebeuren dat u hulp en ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebt. 
Uw gemeente kan die ondersteuning bieden maar zal altijd kijken wat u zelf kunt 
of mensen in uw omgeving kunnen doen. De hulp van uw gemeente vult dus 
altijd alleen aan wat u zelf niet kunt regelen en doen. 

Waarom een vertrouwenspersoon? 

Stelt u zich voor dat u een lichamelijke beperking heeft waardoor u het 
huishouden niet alleen kunt doen, of u heeft ondersteuning nodig zoals 
dagbesteding. U maakt dan een afspraak met een Wmo- consulent of iemand 
van het Sociaal Team. In een gesprek met u beoordelen zij uw aanvraag om hulp. 
Het kan gebeuren dat u na het gesprek met vragen blijft zitten of dat u zich niet 
goed begrepen voelt. In dat geval kunt u, als u wilt, contact opnemen met de 
vertrouwenspersoon. 
De vertrouwenspersoon luistert naar u en kan u helpen met informatie en 
advies. Natuurlijk is het goed als u er zelf door een nieuw gesprek met de 
gemeenteambtenaar uit kunt komen. Maar als u dat moeilijk vindt, dan kan de 
vertrouwenspersoon hierin bemiddelen. Zij kan dan het gesprek samen met u en 
de consulent voeren zodat u er niet alleen voor staat.

Uw aanvraag wordt gedeeltelijk of niet toegewezen 

Het kan voorkomen dat uw aanvraag voor ondersteuning maar gedeeltelijk 
wordt toegewezen: u krijgt bijvoorbeeld minder huishoudelijke hulp dan u 
denkt nodig te hebben. Of nog vervelender: uw aanvraag voor ondersteuning 
wordt door de gemeente afgewezen. Als u het besluit niet begrijpt of accepteert, 
dan kan de consulent u dat uitleggen. Maar u kunt in dit soort situaties ook de 
vertrouwenspersoon om hulp vragen. Zij zal u met informatie en advies bijstaan. 
De vertrouwenspersoon kan samen met u het besluit van de gemeente bekijken 
en bespreken. Zij kan uitleggen wat uw rechten zijn om bijvoorbeeld een bezwaar 
in te dienen. Zij kan u ook doorverwijzen naar instanties die u verder kunnen 
ondersteunen bij het opstellen van een bezwaarschrift.  

Klachten- en bezwaarprocedures 

Uw gemeente heeft formele klachten- en bezwaarprocedures. Als u een klacht 
heeft omdat u zich niet goed behandeld voelt door een gemeenteambtenaar 
dan heeft u recht een formele klacht in te dienen. Als u het niet eens bent met 
een besluit van de gemeente, dan heeft u het recht een bezwaarprocedure te 
starten. De vertrouwenspersoon is er ook om samen met u te onderzoeken 
of er nog andere mogelijkheden zijn dan de procedures, om problemen of 
meningsverschillen met de gemeente op te lossen. Formele procedures kosten 
tijd, energie en geld. Het is daarom beter voor iedereen om dat soort procedures 
te vermijden als dat kan. Tijdig de vertrouwenspersoon inschakelen is dan een 
goede keuze.

Vertrouwenspersonen Jeugdzorg

Voor vragen, informatie of klachten binnen de Jeugdzorg kunnen kinderen, 
jongeren, ouders en verzorgers terecht bij de vertrouwenspersonen van het AKJ, 
zij zijn te bereiken op telefoonnummer: 088 - 555 10 00.


