WMO

Wet
Maatschappelijke
Ondersteuning

Ondersteuning
bij u thuis

U heeft bijvoorbeeld last van angst én u krijgt uw huis maar niet opgeruimd.
U bent depressief én het gamegedrag van uw kind maakt dat u het niet
meer ziet zitten. U kampt met een trauma én heeft een flinke schuld.
In deze of andere én-én-situaties is maatschappelijke ondersteuning
een goede stap op weg naar beter.

www.4mb.nl

info@4mb.nl

0165 769 000

“Er werd vooral

“Ik heb de controle

“Ik sta weer sterker

gekeken naar wat

over mijn huishouden

in mijn schoenen

wel goed ging

terug en orde

en ben in staat

en niet alleen naar

in de chaos

zelf problemen

wat niet goed ging”

aangebracht”

op te lossen”

Op weg naar beter:

Thuisbegeleiding:

Wie zich slecht voelt, wil vaak maar één ding: zich beter voelen. 

De WMO-coaches van 4mb helpen u om sterk genoeg te worden om

Dan is nog niet alles opgelost, maar wel weer te doen. We helpen 

weer zelfstandig te kunnen functioneren. Het gaat om thuisbegeleiding

persoonlijk maatwerk

u bij 4mb om tot dát punt te komen. Stap voor stap en doelbewust.
Bij onze behandelingen en begeleiding gaan we uit van: zo licht als
mogelijk, zo intensief als nodig. Dat betekent persoonlijk maatwerk
door Mind and Behavior voor u of uw kind.

For mind & behavior
Met begeleiding op maat is 4mb er voor iedere cliënt,
zowel volwassenen als kinderen en jongeren.

www.4mb.nl

bij psychische vraagstukken

bij psychische vraagstukken. Samen kijken we naar wat er aan de hand
is en de gevolgen daarvan. We maken samen een plan zodat u de situatie
weer aankunt.
We werken vanuit het concept Positieve Gezondheid. Dat gaat over hoe
u zich goed staande kunt houden, ook als de omstandigheden moeilijk zijn.

“Er is ruimte om
je eigen wensen
aan te geven en
hier wordt echt iets
mee gedaan.”

0165 769 000

Kosten en vergoeding
De WMO-coaches van 4mb werken in opdracht
van gemeenten*. Uw gemeente beslist of u
deze begeleiding krijgt. Kijk voor meer actuele
informatie op www.4mb.nl/kosten.

* 4mb heeft op dit

moment een contract

met de gemeenten: 		
Etten-Leur, Halderberge, 		
Moerdijk, Roosendaal,
Rucphen en Zundert.

Ambulante begeleiding
Samen met u kijkt 4mb naar uw vragen en hoe we u daarin kunnen helpen.
Onze WMO-coaches zorgen voor ambulante begeleiding van gezinnen en
(jong)volwassen bij bijvoorbeeld:

lichaam (goed voor je lichaam zorgen)
gevoel en gedachten (stemming, geheugen)
zinvol leven (waar wordt u blij van en waarvan niet)
kwaliteit van leven (gevoel maar ook omgaan met geld)
meedoen (contact met anderen, werk, activiteiten)
dagelijks leven (dagindeling, hulp vragen)

Aanmelden
Aanmelden voor begeleiding door de WMO-coaches van 4mb verloopt altijd via
uw gemeente*. Natuurlijk kunt u altijd even bellen (0165 769 000) om de aanmeldprocedure in uw gemeente door te nemen. Zodra de verwijzing van de gemeente
binnen is, maken we meteen een afspraak voor een eerste gesprek bij u thuis.

Roosendaal De Eglantier 1b

Etten-Leur Liesbosweg 40b

Breda Hondsdonk 58

