
Ik kan iets niet meer in of om het huis

JA, het is noodzakelijk

NEE, de oorzaak is een 
ziekte of beperking

Lastig te zeggen

Weet ik niet

Kan iemand in je buurt of  
netwerk het doen?

Weet ik niet precies

NEE, maar zelf lukt het me niet

Is er een acute  
oorzaak waardoor je 
het niet meer kan?

Vraag of hij/ 
zij wil helpen 

Je kan proberen  
bezwaar te maken, 

maar  lees de brief van 
de gemeente goed

JA, het hoort er bij

JA, maar dat is eigen- 
lijk geen oplossing

JA, maar ik wil er toch 
wat aan laten doen

JA, maar al weer  
een tijd geleden

JA, maar die 
 is afgewezen

Ben je het er mee eens?

Komt het door dingen die horen bij het ouder worden? Kan iemand in je buurt of netwerk het doen?

Gaat het om een grote, moelijke of dure aanpassing?

Lukt het op een andere manier of met hulp van iemand in huis?

Heb je al een aanvraag bij de gemeente ingediend?

Zoek daar eerst de stand van uit

Ik denk het wel NEE, maar het is fijn als er iets aan gedaan  
kan worden en ik kan het niet zelf

Kijk op ROTTERDAM-RIJNMOND.SOCIALEKAART.NL  
voor een klussendienst in de buurt of kijk op 
ZORGZAAM010.NL  voor een vrijwilliger die je  
helpen

Vraag HET ZAL WERKEN misschien kunnen  
zij helpen: MAIL@HETZALWERKEN.NL  
Als je zelf niet kan mailen: 
vraag het familie, iemand in je netwerk,  
ergotherapeut, thuishulp of  
huismeester daarbij te helpen

Doe een melding bij het WMO-LOKET:
• loop binnen bij de vraagwijzer in de wijk
• bel 14010
• internet (zoek op contactformulier MO)
Heb je hierbij hulp nodig: vraag het familie, 
iemand in je netwerk, ergotherapeut, 
thuishulp of huismeester daarbij te helpen

DEZE KLUSSENDIENSTEN REKENEN OVER HET  
ALGEMEEN EEN AANGEPAST TARIEF

HET ZAL WERKEN IS EEN VRIJWILLIGERS- 
ORGANISATIE EN BEREKENT IN PRINCIPE  
ALLEEN MATERIAALKOSTEN

LET OP! DE GEMEENTE VRAAGT EEN EIGEN  
BIJDRAGE, DE HOOGTE HANGT AF VAN JE INKOMEN

JA, maar ik 
wil weten of 
het anders 

opgelost  
kan worden

JA

JA

JA

JA

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

NEE

IS DE AANPASSING NODIG OM DAGELIJKSE DINGEN TE KUNNEN BLIJVEN DOEN?

Vraag of hij/ 
zij wil helpen 


