
 

 

 

 
 
Het gesprek met de consulent van Sociaal Team Asten 
 
Heb je ondersteuning nodig? Neem dan contact op met op met Sociaal Team 

Asten. Een consulent belt je dan terug. Als het nodig is, maakt de consulent een 
afspraak met je. Dat gesprek is meestal bij je thuis. 
 

Het gesprek met de consulent 
De consulent kijkt samen met jou naar de beste oplossing. En wat je zelf kunt en 

wat bijvoorbeeld familie, buren of kennissen voor je kunnen doen. Of dat een 
vrijwilliger je kan helpen. Dit is maatwerk en voor iedereen anders. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om boodschappen, hulp in de huishouding, maaltijdservice, klussen 

of activiteiten voor in je vrije tijd.  
Is je probleem hiermee nog niet opgelost? Dan kijken we of je maatwerk nodig 

hebt. Bijvoorbeeld begeleiding thuis, dagbesteding, huishoudelijke 
ondersteuning, een scootmobiel, driewielfiets of taxi, een rolstoel, aanpassing 
van je woning, een traplift, douchestoel of een plaats in een beschermde 

woonomgeving of kortdurend verblijf.  
 

Voorbereiding van het gesprek 
Het is goed om iemand te vragen om bij het gesprek aanwezig te zijn. Iemand 
die je vertrouwt en die jouw situatie goed kent. Bijvoorbeeld een kennis, 

familielid of mantelzorger. Je kunt ook gratis gebruikmaken van een 
onafhankelijke cliëntondersteuner. Die vind je bijvoorbeeld bij de KBO. Ook een 

dorpsondersteuner, maatschappelijk werker of iemand van het welzijnswerk kan 
je bijstaan. Denk voor het gesprek na over wat er goed gaat en wat er minder 

goed gaat en waarbij je ondersteuning nodig hebt. En of iemand in je omgeving 
je met iets kan helpen. Informatie uit het gesprek delen we alleen met andere 
hulpverleners als dat nodig is en als je hiervoor toestemming geeft.  

 
Eigen bijdrage 

Voor de meeste voorzieningen betaal je een eigen bijdrage aan het CAK. Het CAK 
berekent de eigen bijdrage op basis van je inkomen en vermogen, de 
samenstelling van je huishouden, je leeftijd en de kosten van je voorziening. 

Meer informatie hierover vind je op www.hetcak.nl.  
 

Ondersteuning voor mensen met een laag inkomen 
Heb je een laag inkomen en kun je je eigen bijdrage niet of moeilijk betalen? 
Dan kun je bijzondere bijstand aanvragen bij Sociaal Team Asten. We bekijken 

dan of de eigen bijdrage geheel of voor een deel kan worden vergoed. Sociaal 
Team Asten heeft ook andere regelingen voor mensen met een laag inkomen. 

 
Meer weten? 
Hebt je vragen over het gesprek met de consulent of over de cliëntondersteuner, 

of wil je meer weten over andere regelingen? Neem dan contact op met Sociaal 
Team Asten. 

http://www.hetcak.nl/

