5. Koploper Veldhoven
Meestal weet u prima de weg te vinden wanneer er
ondersteuning nodig is bij welzijn, opvoeding,
onderwijs, zorg, wonen, werk en inkomen. Maar
wat als dat om welke reden dan ook niet lukt, uw
situa e ingewikkeld(er) wordt, of niemand in de directe omgeving
kan helpen? Als het niet duidelijk is bij wie u moet zijn of verstrikt
raakt in de regels? Dan is er cliëntondersteuning
In Veldhoven bieden verschillende organisa es cliëntondersteuning
aan. Elke organisa e hee daarbij zijn eigen exper se. Neem
contact op met de organisa e naar uw keuze. U kunt ook contact
opnemen met de gemeente. Zij verwijzen u dan naar de juiste or‐
ganisa e
Bureau Sociaal Raadslieden
Bureau Sociaal Raadslieden (BSR)
ondersteunt bij vragen over we en en
regelingen. BSR helpt u prak sch bij het
invullen van formulieren, het ordenen van de thuisadministra e en
bij ﬁnanciële problemen. U kunt hier anoniem gebruik van maken in
het gebouw van Veldwijzer.
GGzE
GGzE De Boei is er vooral voor mensen die psychisch
kwetsbaar zijn. Er zijn dan soms ook andere problemen.
De professionals en ervaringsdeskundigen helpen u bij
het verwoorden van problemen en vragen, het op een rij
ze en van mogelijke oplossingen en het krijgen van de
juiste ondersteuning. GGzE helpt u zo om vat op het
leven te krijgen en weer mee te doen

MEE
U wilt gewoon meedoen, ook als u of uw kind een beperking of
chronische ziekte hee . MEE informeert,
adviseert en ondersteunt u daarbij op
maat. De professionals hebben jarenlange
ervaring, kennen de mogelijkheden en weten waar u tegenaan
loopt. Of het nu gaat om opvoeding, ontwikkeling, werk, wonen,
geldzaken of regelgeving.
S ch ng Welzijn Ouderen Veldhoven (SWOVE)
De professionele ouderenadviseurs van
SWOVE ondersteunen u ona ankelijk en
objec ef. Dat doen ze op de gebieden
welzijn, wonen en zorg. Uw vraag staat
daarbij centraal. De ouderen‐adviseur luistert naar u en maakt u
wegwijs. U krijgt informa e, advies en hulp die u nodig hebt.
PVGE en KBO
PVGE en KBO willen dat het goed
gaat met Veldhovense ouderen. Daar
ze en zij zich voor in. Bent u 50 jaar
of ouder? En wilt u hulp bij vragen
over recht, zorg of welzijn? Dan kunt
u terecht bij deze senioren‐
verenigingen. Zij helpen u graag op
weg via een persoonlijk gesprek..

Wilt u eerst meer lezen over cliëntondersteuners en wat zij
voor u kunnen betekenen?
Op www.clientondersteuning.co.nl vindt u verhalen, vragen,
ﬁlmpjes en meer informa e over cliëntondersteuning.

