
samen 
goed voor
elkaar

Hulp bij jouw vraag 
om hulp.
Adviespunt Zorgbelang

 samengoedvoorelkaarbrummen

@gembrummen

Vragen?

Meer weten? 
Neem gerust contact op met Adviespunt 

Zorgbelang: (06) 53 885 801.

Je kunt ook bellen met Team Voor Elkaar 

(elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur): 

0575 - 568 568.

Of mail naar info@teamvoorelkaar.nl
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samen 
goed voor
elkaar

In de gemeente Brummen kun je terecht bij Team 

Voor Elkaar met al je vragen over zorg & ondersteu-

ning, opgroeien & opvoeden en werk & inkomen. 

Maar als je zo’n vraag hebt, kan een beetje hulp ‘van 

buitenaf’ fijn zijn. Vooraf, tijdens of na je contact met 

Team Voor Elkaar. Hiervoor is Zorgbelang Gelderland!

Zorgbelang Gelderland biedt 

‘onafhanke lijke cliëntondersteuning’. 

Hulp voor jou dus, die helemaal los staat 

van de gemeente. Deze ondersteuning is 

gratis. Een medewerker van Zorgbelang 

helpt je om jouw vragen of problemen 

op een rijtje te zetten. Hij of zij geeft je 

bruikbare informatie en advies en staat 

je bij in het contact met Team Voor 

Elkaar. Deze ondersteuner kan je helpen 

om het gesprek met Team Voor Elkaar 

voor te bereiden. En als je wilt, zit hij of 

zij er ook bij tijdens het gesprek.

Checklist ‘keukentafelgesprek’
Misschien heb je al een uitnodiging 

gekregen van Team Voor Elkaar voor een 

gesprek. Dan is het goed om vooraf de 

checklist hiernaast door te nemen. Dat 

kun je zelf doen, maar ook samen met 

iemand van Zorgbelang.

Adviespunt Zorgbelang
Wil je gebruik maken van de gratis 

ondersteuning? Neem dan contact op met 

Adviespunt Zorgbelang: (06) 53 885 801.

Heb je een vraag over zorg of hulp en 

weet je niet weet waar je die moet 

stellen? Ook dan kun je terecht bij 

Adviespunt Zorgbelang!   

Goed voorbereid in gesprek

Checklist

1. Vul deze checklist in vóór je gesprek met Team Voor Elkaar.

2. Omcirkel JA als het klopt wat er staat en NEE als het niet klopt.

3. Heb je 1x of vaker NEE aangekruist? Dan is het goed om een familielid of 

 bekende te vragen je te helpen bij het gesprek.

4. Of vraag de onafhankelijke cliëntondersteuner van Adviespunt Zorgbelang 

 om je te helpen. Hij/zij kan ook met jou mee naar het gesprek. Dit is gratis! 

 Bel gerust: (06) 53 885 801.

Check vóór het gesprek

• Ik weet waarom ik dit gesprek heb en wat de bedoeling is ja / nee

• Ik weet met wie of met welke organisatie ik het gesprek heb ja / nee

• Ik vind de plek waar we afspreken prettig ja / nee

• Ik heb erover nagedacht om iemand te vragen bij het gesprek te zijn ja / nee

• Ik weet wat ik wil bereiken met het gesprek ja / nee

• Ik heb nagedacht over de dingen die minder goed gaan in mijn leven ja / nee

 (bijvoorbeeld in mijn woonsituatie, het huishouden, sociale contacten, 

	 vervoer,	financiën,	activiteiten,	gezondheid,	persoonlijke	verzorging,	

 mensen voor wie ik zorg of die voor mij zorgen)

• Ik heb nagedacht over de dingen die wel goed gaan,  ja / nee

 en wie me daarbij helpt 

• Ik heb de dingen die ik belangrijk vind opgeschreven ja / nee


