Wijzigingsformulier Wmo
De Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning.
Is er sprake van een Wmo-voorziening en wilt u een overlijden of een verhuizing doorgeven?
Dan hoeft u dit formulier niet te gebruiken. Wij krijgen deze wijziging namelijk automatisch door van
onze Afdeling Burgerzaken. Na verwerking sturen wij u een bericht over de gevolgen van deze
wijziging/ beëindiging of het ophalen van in bruikleen verstrekte voorzieningen.
Wilt u een andere wijziging doorgeven?
Dan kunt u dit formulier wel gebruiken. Kruis aan welke wijziging u door wilt geven.
Het kan zijn dat wij telefonisch contact met u of uw contactpersoon opnemen als wij nog vragen
hebben.
Cliënt
Naam
Adres
Postcode en
Woonplaats
Geboortedatum
BSN
Telefoon
e-mail
Met wie kunnen wij contact opnemen voor meer informatie?
cliënt

contactpersoon ( vul dan het onderstaande blok in)

Contactpersoon (indien van toepassing)
Naam
Relatie tot cliënt
Telefoon / e-mail
Ik wil geen gebruik meer maken van …………………………………………………………………
Wanneer de voorziening opgehaald moet worden op een afwijkend adres, kunt u dit hieronder
aangeven:…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..
Ik maak nu gebruik van de AVS ( Algemene Voorziening Schoonmaak) voor de huishoudelijke
ondersteuning. Dit is niet meer voldoende. Ik wil graag in aanmerking komen voor de
Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden in de vorm van Persoonlijke Dienstverlening.
Ik wil graag overstappen naar een andere zorgaanbieder voor hulp bij het huishouden.
Mijn huidige zorgaanbieder is:……………………………………………..……………………………
Ik wil graag overstappen naar zorgaanbieder:………………………..……………………………….
Indien bekend: ik heb zelf al geregeld dat de nieuwe aanbieder start per ………………………...
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Ik wil graag overstappen naar een andere zorgaanbieder voor de Individuele Begeleiding
Mijn huidige zorgaanbieder is:……………………………………………..……………………………
Ik wil graag overstappen naar zorgaanbieder:………………………..……………………………….
Indien bekend: ik heb zelf al geregeld dat de nieuwe aanbieder start per datum………………...
Ik wil graag overstappen naar een andere zorgaanbieder voor de Dagbesteding
Mijn huidige zorgaanbieder is:…………………………………………………………………………
Ik wil graag overstappen naar zorgaanbieder:……………………………………………………….
Indien bekend: ik heb zelf al geregeld dat de nieuwe aanbieder start per datum……………….
Ik ontvang de ondersteuning nu in natura via een zorgaanbieder.
Ik wil de ondersteuning zelf in gaan kopen met een persoonsgebonden budget.
Ik koop nu ondersteuning in met een persoonsgebonden budget.
Ik wil overstappen naar zorg in Natura via een zorgaanbieder.
Indien bekend: ik heb al een voorkeur voor een zorgaanbieder, te weten………..……………..

Bent u niet meer tevreden met uw huidige indicatie of wilt u een nieuwe melding
doen? Vul dan het Meldingsformulier Wmo in en stuur dit naar ons op.
U kunt het Meldingsformulier downloaden via de website of aanvragen tijdens het
spreekuur.

Ondertekening
Met ondertekening van dit formulier verklaar ik dat ik dit formulier juist en naar waarheid heb
ingevuld. Ik weet dat het onjuist of niet volledig beantwoorden van de vragen gevolgen kan
hebben. Ik weet dat om een wijzigingsformulier in behandeling te kunnen nemen, alle bevoegde
medewerkers die betrokken zijn bij de beoordeling inzage kunnen hebben in mijn
persoonsgegevens.
Datum

Handtekening client/
contactpersoon

Het ingevulde en ondertekende wijzigingsformulier graag opsturen of mailen naar:
BAR-organisatie
Team administratie Zorg
Postbus 271
2980 AG Ridderkerk
wmoadministratie@bar-organisatie.nl
Telefoon: 14 0180 (alleen zes cijfers toetsen)
Maandag tot en met vrijdag van 9.00 – 12.00 uur
De Wmo wordt voor de drie BAR gemeenten (Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk) uitgevoerd
door de BAR-organisatie.
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