
Meedenkers zijn er voor alle inwoners van de gemeente Kaag & Braassem, die 
hulp nodig hebben bij het aanvragen van zorg en ondersteuning. Ook mensen die 
al zorg en ondersteuning krijgen, of die mantelzorg geven, kunnen gebruik maken 
van een meedenker.

MEEDENKERS

Soms kan het lastig zijn om aan te geven wat er precies aan de hand is en 

wat je nodig hebt. Dan is het handig als er iemand met je meedenkt. Dit kan 

een familielid zijn, een buurman of buurvrouw of goede kennis. Omdat niet 

iedereen zo’n netwerk van mensen om zich heen heeft, hebben we in Kaag 

& Braassem de ‘meedenkers’. Dit zijn opgeleide vrijwilligers die je gratis 

kunt inschakelen om je hierbij te helpen. Zij denken met je mee vanuit hun 

eigen ervaring of het werk dat ze doen.



WAT DOET EEN MEEDENKER
Een meedenker helpt en denkt mee over zorg en ondersteuning: wat past 
bij u, welke keuzes kunt u maken? De meedenker kan onder andere:
 • helpen met uitzoeken wat uw vragen en wensen zijn en deze  
    te verwoorden
 • meegaan naar gesprekken of gesprekken bij u thuis
 • helpen bij het zoeken naar de juiste informatie
 • uitleggen hoe een aanvraag verloopt
 • helpen bij het maken van eigen keuzes
 • meedenken en helpen zoeken naar oplossingen met mensen in  
    de eigen omgeving
 • meedenken en helpen zoeken naar mogelijkheden in de buurt

MEEDENKER WORDEN?
WIL JIJ HET VERSCHIL MAKEN VOOR KWETSBARE KAAG & BRAASSEMERS?
Als vrijwillige meedenker help je inwoners op weg in het ingewikkelde 
veld van jeugdhulp, wmo, werk, inkomen en wonen. Je bent onafhankelijk 
en zorgt ervoor dat de inwoner de juiste ondersteuning ontvangt.

EEN MEEDENKER KAN U HELPEN MET HET VOEREN VAN EEN 
GESPREK MET:
 • Het Kernteam  • de gemeente (Serviceplein)

 • Participe (WMO)  • Tom in de Buurt

HULP VAN EEN MEEDENKER AANVRAGEN
Neem bij voorkeur contact op via: meedenkers@dedriemaster.nu
Of bel op werkdagen tussen 09.00 en 11.00 uur naar de Infolijn: 
071 3317967


