Aanmeldprocedure WMO
Ervaart u problemen en komt u er zelf niet meer uit? Kan Stichting DOOR u hierbij helpen en woont u in de
gemeenten Middelburg, Veere of Vlissingen? Dan kunt u zich aanmelden bij het WMO-loket van Porthos
en uw hulpvragen kenbaar maken. Kijk voor meer informatie op de website www.porthos.nl
Stappenplan aanmelding
Stap 1. U meldt zich bij Porthos met uw hulpvragen.
o Als de klantondersteuner bij Porthos besluit u naar Stichting DOOR te verwijzen ontvangen wij een
aanmelding met daarin uw hulpvragen. Zie voor de werkwijze van Porthos de folder ‘Algemene
folder’ op de website van Porthos.
Stap 2. Stichting DOOR onderzoekt de aanmelding, daarna volgt:
o Een uitnodiging voor een intake op locatie bij Stichting DOOR.
o Een aan de klantondersteuner van Porthos beargumenteerde afwijzing.
Stap 3. Intake vindt plaats en is bedoeld om:
o Uw leefsituatie te verhelderen.
o Uw hulpvragen samen met u te formuleren.
o Uw motivatie voor begeleiding van Stichting DOOR te onderzoeken.
Stap 4. Na de intake komt er een besluit
o Indien de aanmelding akkoord is wordt dit gecommuniceerd naar de klantondersteuner van Porthos,
die u hiervan op de hoogte brengt. Er worden afspraken gemaakt over de startdatum waarop
Stichting DOOR u zal gaan ondersteunen.
o Indien de aanmelding na de intake door Stichting DOOR wordt afgewezen wordt de reden hiervan
bekend gemaakt aan de klantondersteuner van Porthos.
Stap 5. Start van de zorg
o Ambulante begeleiding: het ambulante team (professional en vrijwilliger) van Stichting DOOR komt
kennis met u maken en maken samen met u afspraken over de uitvoering van de begeleiding.
o Dagbesteding: u ontvangt een uitnodiging van Stichting DOOR om kennis te komen maken en
verdere afspraken te maken over uw deelname aan het dagbestedingsprogramma.

Voorwaarden
U kunt in aanmerking komen voor ambulante begeleiding van Stichting DOOR wanneer u:
 Beschikt over een geldige WMO indicatie en de zorg is toegewezen aan Stichting DOOR.
 U over eigen woonruimte beschikt.
 U geen overheersende psychiatrische, verslavingsproblematiek of agressieproblematiek heeft.
 U tenminste 18 jaar bent.
 U de Nederlandse taal voldoende beheerst om met de begeleiding te kunnen communiceren.
 U recht heeft op de Nederlandse sociale voorzieningen.
 U bent gemotiveerd om ambulante begeleiding te ontvangen van Stichting DOOR:
o U stelt zich begeleidbaar op en houdt zich aan de afspraken.
U kunt in aanmerking komen voor deelname aan het dagbestedingsprogramma van Stichting DOOR
wanneer u:
 Beschikt over een geldige WMO indicatie en de zorg is toegewezen aan Stichting DOOR.
 U over eigen woonruimte beschikt.
 U bent in staat om te functioneren in groepsverband.
 U geen overheersende psychiatrische, verslavingsproblematiek of agressieproblematiek heeft.
 U tenminste 18 jaar bent.
 U de Nederlandse taal voldoende beheerst om met de begeleiding te kunnen communiceren.
 U recht heeft op de Nederlandse sociale voorzieningen.
 U bent gemotiveerd om ambulante begeleiding te ontvangen van Stichting DOOR:
o De cliënt stelt zich begeleidbaar op en houdt zich aan de afspraken.
o U volgt de verplichte programma onderdelen.
o U houdt zich aan de huisregels

