
Ondersteuningsplan Wijkzorg 

Naam cliënt :    

Geboortedatum cliënt :    

BSN cliënt :    

Contactpersoon cliënt :    

Naam klanthouder :    

Organisatie klanthouder :   

Datum plan :  Uiterste evaluatiedatum :  

Rechten en plichten bij het ondersteuningsplan 

U en uw klanthouder ondertekenen hieronder dit ondersteuningsplan. Dat maakt het een besluit. Het volgende is belangrijk om te 

weten: 

 De gemeente Amsterdam is verantwoordelijk voor de geleverde zorg en/of ondersteuning. Het kan om zorg via gecontracteerde aanbieders of zorg 

met een persoonsgebonden budget, of een combinatie van beide gaan. Voor zorg via gecontracteerde aanbieders is dit ondersteuningsplan een 

besluit. Als u zorg en/of ondersteuning met een persoonsgebonden budget (Pgb) krijgt, ontvangt u daarover een apart besluit. 
De ondersteuning en/of zorg past bij uw huidige situatie. Als uw situatie verandert, moet u dit doorgeven aan uw klanthouder. Het kan zijn dat uw 

ondersteuningsplan dan moet worden aangepast. 
Uw klanthouder heeft u verteld dat er een eigen bijdrage geldt voor hulp bij het huishouden en voor logeeropvang. De kostprijs voor hulp bij het 

huishouden is € 17,40 per uur en voor logeeropvang € 103,83 per 24 uur. U betaalt maximaal € 13,- per 4 weken. Op het achterblad vindt u 

hierover meer informatie. 
Uw klanthouder heeft u verteld wat de voorwaarden en mogelijkheden zijn om een persoonsgebonden budget aan te vragen. Ook is u verteld dat 

u gebruik kunt maken van onafhankelijke cliëntondersteuning. Op het achterblad staat hierover meer informatie. Daarnaast heeft uw klanthouder u 

informatie gegeven over een second opinion. Dat is een gesprek met een andere klanthouder over uw behoefte aan ondersteuning en/of zorg als u er 

met uw huidige klanthouder niet uitkomt. 
Bent u het niet eens met dit ondersteuningsplan? Dan tekent u niet en kunt u het volgende doen: 
Een onafhankelijk onderzoek aanvragen bij het indicatiebureau. Daarna ontvangt u een besluit van de gemeente Amsterdam. Dat besluit 

vervangt dan dit ondersteuningsplan. 
Een bezwaarschrift schrijven. Hoe u dit doet, leest u op het achterblad. Bij bezwaar vindt vaak verder onderzoek door het 

indicatiebureau plaats. 
Bent u niet tevreden over geleverde zorg en/of ondersteuning? Neem dan contact op met uw aanbieder. Komt u er met de aanbieder niet uit? 

Neem dan contact op met team Klachten en Kwaliteit Sociaal, via telefoonnummer 020 251 4444 of per e-mail naar 

klachtensociaal@amsterdam.nl 
U kunt altijd kiezen voor een andere aanbieder. Neem hiervoor contact op met uw klanthouder. 
U gaat akkoord met de registratie en het gebruik van uw persoonsgegevens. Op het achterblad van dit ondersteuningsplan staat hierover meer 

informatie. 



Handtekening cliënt : 

Naam cliënt : 

Handtekening wettelijk : 

vertegenwoordiger 

Naam wettelijk vertegenwoordiger : 

Handtekening klanthouder : 

Naam klanthouder : 

Algemene doelstelling ondersteuning                                      :  

 

Naam doelstelling  

Omschrijving doelstelling  

Leefgebieden waarop de doelstelling betrekking heeft. ZRM Score 

Actie behorende bij doelstelling:  

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

Actie behorende bij doelstelling:  

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

Actie behorende bij doelstelling:  

  

  

  

  

  

  



Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

Actie behorende bij doelstelling:  

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

Actie behorende bij doelstelling:  

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

 

Actie behorende bij doelstelling:  

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

Actie behorende bij doelstelling: 

Actie/ondersteuning behorende bij bovenstaande doelstelling. 

Naam activiteit  

Soort activiteit  

Omschrijving activiteit  

Actiehouder  

 

 



 

  



 



 

Eigen bijdrage 

Het CAK (Centraal Administratie Kantoor) int uw eigen bijdrage. U krijgt elke 4 weken een factuur. De eigen bijdrage die u 

moet betalen is nooit meer dan wat de gemeente betaalt voor de zorg en ondersteuning en nooit meer dan € 13,-. Bent u 

getrouwd (of hebt u een geregistreerd partnerschap) en hebt u, of heeft uw partner nog geen recht op AOW? Dan betaalt u 

geen eigen bijdrage. 

Cliëntondersteuning 

Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt met informatie, advies en het maken van keuzes bij zorg en ondersteuning. 

Cliëntondersteuning is te krijgen bij verschillende organisaties voor maatschappelijke dienstverlening. Kijk hiervoor op 

www.amsterdam.nl/wijkzorg 

Of neem contact op met: 

Cliëntondersteuning bij leven met een beperking 

MEE Amstel en Zaan 

Derkinderenstraat 10 - 18, 1062 DB Amsterdam 

020 512 7272, informatie@meeaz.nl www.meeaz.nl 

Cliëntenbelang Amsterdam 

Jacob Bontiusplaats 9, 1018 LL Amsterdam 

020 577 7999, steunpunt@clientenbelangamsterdam.nl www.clientenbelangamsterdam.nl  



Bezwaar 

Een bezwaarschrift is een brief waarin u schrijft waarom u het niet eens bent met het ondersteuningsplan. Zorg ervoor dat 

het bezwaarschrift binnen zes weken na de dag waarop u dit ondersteuningsplan hebt ondertekend binnen is bij de afdeling 

Juridische Zaken. Als dat niet gebeurt, dan kan het bezwaar niet meer inhoudelijk worden behandeld. 

In uw brief moet in ieder geval staan: 

   - uw naam, adres, (mobiele) telefoonnummer en Burgerservicenummer (BSN).    - uw handtekening 

en de datum waarop u het bezwaarschrift verstuurt;    - waarom u het niet eens bent met het besluit 

(de gronden van uw bezwaar). 

Stuur een kopie van uw ondersteuningsplan mee als bijlage. 

U moet het bezwaarschrift in het Nederlands schrijven. U stuurt uw bezwaarschrift naar: 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam 

Afdeling Juridische Zaken 

Postbus 1840 

1000 BV Amsterdam 

Het gebruik van uw persoonsgegevens 

Uw ondersteuning en/of zorg is gebaseerd op de Wet maatschappelijk ondersteuning 2015. De regelgeving hierover is in 

Amsterdam vastgelegd in de Wmo-verordening 2015, versie 2018, de Nadere regels en Financieel besluit 2018. 

Bij de uitvoering hiervan gebruiken wij uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die over u gaan, zoals 

naam, adres, geboortedatum, maar ook bijvoorbeeld uw gezondheidsgegevens en de ingevulde gegevens in de 

zelfredzaamheidsmatrix. 

Waar en wat registreert de klanthouder met betrekking tot uw hulpverlening? 

In het registratiesysteem van Wijkzorg worden uw persoonsgegevens opgeslagen. 

Waarvoor geeft u toestemming met uw handtekening onder het ondersteuningsplan? 

1. Dat u het eens bent met de afspraken die in het ondersteuningsplan staan. 

2. Aan andere hulpverleners binnen Wijkzorg die direct bij uw zorg of ondersteuning   betrokken zijn om uw gegevens te 

bekijken. 

3. Dat de gemeente uw gegevens geanonimiseerd kan gebruiken voor beheer-, beleids- en   onderzoeksdoelen. 

Wie kunnen uw gegevens inzien? 

Alleen de hulpverleners waarvan u directe hulp krijgt binnen Wijkzorg mogen uw gegevens inzien. Zij moeten uw toestemming 

vragen als zij gegevens willen delen met anderen die niet direct bij uw hulp betrokken zijn. 

Wat moet u verder weten? 

1. U hebt altijd het recht om uw gegevens te bekijken en te weten hoe uw gegevens worden gebruikt. Als u dat wilt, dan 

kunt u om een overzicht vragen bij uw hulpverlener. Hij is verplicht u dat te verstrekken op uw verzoek. 

2. U kunt onjuiste gegevens laten wijzigen of verwijderen. 

3. De toestemming die u geeft met uw handtekening, kunt u op ieder moment weer intrekken. Neemt u dan contact op 

met uw hulpverlener of met de instelling waar uw hulpverlener werkt. Uw hulpverlener zal dan met u in gesprek gaan, 

want zonder uw toestemming kunt u mogelijk niet de gewenste zorg ontvangen. 

4. Als u geen zorg en ondersteuning meer ontvangt vanuit Wijkzorg, worden uw gegevens op grond van de wet nog 

vijftien jaar bewaard. Daarna worden ze uit het registratiesysteem verwijderd. 


