
Kost onafhankelijke cliëntondersteuning geld? 
Onafhankelijke cliëntondersteuning is gratis. U krijgt dus geen 
rekening. Ook heeft het geen gevolgen voor uw eigen risico. 

Waar kan ik terecht voor onafhankelijke 
cliëntondersteuning? 
Er zijn in Deurne 5 organisaties die onafhankelijke 
cliëntondersteuning aanbieden. In deze folder vindt u de gegevens 
van deze organisaties. Of kijk op www.zorgindeurne.nl

Heeft u nog vragen?
Neemt u dan contact op met Zorg in Deurne
Telefoonnummer 0493 - 387 387 of zorgindeurne@deurne.nl

Organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning in Deurne

KBO Kring Deurne
Voor wie?     Voor alle ouderen, 

zowel leden als niet-leden
Hanneke van LeeuwenContact:

Telefoonnummer: 06-83104872

E-mailadres: hannekevanleeuwen54@gmail.com

MEE De Meent Groep
Voor wie?     

Telefoonnummer:

E-mailadres:

Voor iedereen (alle leeftijden) met een 
verstandelijke of lichamelijke beperking, 
autisme, niet aangeboren hersenletsel of 
chronische ziekte en hun naasten.

088 465 35 55 

info@meedemeentgroep.nl

Website: www.meedemeentgroep.nl

B.V.G. Peelland
Voor wie?     Voor leden

Telefoonnummer: 06-28514993

E-mailadres: info@bvg-peelland.nl

Website: www.bvg-peelland.nl



Wat doet een onafhankelijke cliëntondersteuner?
Een onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u bij de voorbereiding op het 
gesprek. In een voorbereidend gesprek worden uw vraag en situatie duidelijk 
gemaakt. Wat kunt u zelf nog? En waar heeft u hulp bij nodig? Ook tijdens het 
gesprek met Zorg in Deurne kan de onafhankelijke cliëntondersteuner u 
helpen. De onafhankelijke cliëntondersteuner ondersteunt u en zorgt ervoor 
dat u steviger in uw schoenen staat. 

Wat kunt u van een onafhankelijke cliëntondersteuner verwachten?
De onafhankelijke cliëntondersteuner geeft u advies over de zorg en 
ondersteuning die u nodig heeft, denkt met u mee, helpt u bij het stellen van 
vragen, het bedenken van oplossingen en het maken van keuzes. De 
onafhankelijke cliëntondersteuner is uw persoonlijk adviseur en kijkt samen 
met u en de medewerker van Zorg in Deurne wat de beste oplossing is. De 
onafhankelijke cliëntondersteuner helpt u wegwijs te maken in wetten en 
regels.

Stichting Ouders en Jeugdzorg

Voor wie?     Voor ouders die in conflict zijn met of moeite 
ervaren in de samenwerking met jeugdzorg- 
organisaties

Telefoonnummer: 085 877 12 50

E-mailadres: info@oudersenjeugdzorg.nl

Website: www.oudersenjeugdzorg.nl

Zorgbelang Brabant-Zeeland
Voor wie?     Voor alle inwoners van Deurne

Telefoonnummer: 013 20 20 054

E-mailadres: clientondersteuner@zorgbelang-brabant.nl

Website: www.adviespuntzorgbelang.nl

't Hart Deurne
Voor wie?     Voor mensen die op enig vlak een beperking 

hebben.
Telefoonnummer: 06 28 89 41 75
E-mailadres: info@hethartdeurne.nl

Website: www.hethartdeurne.nl
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Heeft u hulp nodig bij uw gesprek?

Heeft u een gesprek met een Wmo-consulent, cliëntondersteuner, 
wijkwerker of gezins-en jongerencoach van Zorg in Deurne? En vindt u het 
moeilijk om dit gesprek alleen te voeren? Dan kunt u iemand vragen om bij 
het gesprek aanwezig te zijn. Hij of zij kan u helpen met het voorbereiden 
van het gesprek en het geven van adviezen. 

U kunt een familielid of goede kennis vragen om u te helpen. Heeft u 
niemand in uw omgeving die u hierbij kan helpen? Of wilt u liever 
ondersteund worden door iemand met kennis op dit gebied? Dan kunt hulp 
krijgen van een onafhankelijke cliëntondersteuner.


