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Om welke Wmo-voorzieningen  
gaat het? 
 

Voorzieningen en ondersteuning, die helpen om zo lang 

mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen: 

 

 vervoersvoorzieningen, zoals een rolstoel, 

driewielfiets, aangepaste autostoel of wandelwagen; 

 een wooneis voor een rolstoelgeschikte woning; 

 woonvoorzieningen, zoals een verrijdbare tillift of een 

douchestoel; 

 woningaanpassingen, zoals een traplift, plafondlift of 

douchestretcher aan de muur; 

 ambulante ondersteuning (vanaf 18 jaar), zoals het in 

kaart brengen van de administratie of het maken van 

een dagplanning; 

 dagbesteding (vanaf 18 jaar), zoals het in contact 

komen met andere mensen of het ontplooien van 

creatieve activiteiten. 

 

Voor wie werkt Adviesbureau Reade? 
 

Het Adviesbureau is er voor mensen woonachtig in 

Amsterdam en behorend tot een van de doelgroepen: 

kinderen met een lichamelijke beperking, mensen met de 

aandoening Multiple Sclerose (MS), Neuromusculaire 

aandoeningen (NMA) of Amyotrofe Laterale Sclerose (ALS) 

en mensen die revalideren in de kliniek van Reade. 

 

Wanneer komt Adviesbureau Reade  
in beeld? 
 

Als u behoort tot een van deze doelgroepen en 

beperkingen of problemen hebt op het gebied van vervoer 

of verplaatsen, (activiteiten in) de woning en uw algemeen 

dagelijks leven. In deze gevallen kunt u zichzelf of via uw 

behandelaar aanmelden bij het secretariaat van het 

Adviesbureau. 

 

Wat doet het Adviesbureau met  
uw melding? 
 

Adviesbureau Reade bekijkt of u in aanmerking komt  

voor begeleiding door een casemanager en/of een 

productadviseur. Hiervan krijgt u binnen twee weken 

bericht. 

 

Wat doet de casemanager? 
 

De casemanager kent de procedures van de Wmo en 

begeleidt u bij de totale aanvraag. De casemanager 

verheldert uw vraag, zet de procedure in werking en volgt 

actief de voortgang. De casemanager is het centrale 

aanspreekpunt voor u en de betrokken organisaties. Dit 

wil niet zeggen dat u zelf geen verantwoordelijkheid 

draagt. Uitgangspunt is dat u zelf doet wat u zelf kunt. 

 

Hulp bij het aanvragen  
van Wmo-voorzieningen  
Adviesbureau Reade biedt begeleiding bij het aanvragen van 
voorzieningen, die vallen onder de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het Adviesbureau werkt nauw samen met de 
gemeente Amsterdam, het Indicatie Advies Bureau (IAB), leveranciers 
van hulpmiddelen en aanbieders van dagbesteding en ambulante 
ondersteuning. 

 

 

T (020) 607 18 51 

E adviesbureau@reade.nl 

W www.adviesbureaureade.nl  

mailto:adviesbureau@reade.nl
http://www.adviesbureaureade.nl/
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Wat doet de productadviseur? 
 

De productadviseur probeert u zo zelfstandig mogelijk te 

laten functioneren met voorzieningen op maat, van een 

handbewogen rolstoel tot woningaanpassingen. Om tot 

een advies te komen doet de productadviseur onderzoek, 

analyseert de beschikbare gegevens, vraagt aanvullende 

informatie op bij betrokken partijen en luistert naar uw 

wensen. De gesprekken en passing van bijvoorbeeld een 

rolstoel, douchestoel of tillift vinden bij u thuis plaats of bij 

Reade. Samen met u en een technisch adviseur van een 

leverancier, komt de productadviseur tot de meest 

geschikte Wmo-voorziening. De adviezen voldoen aan 

wet- en regelgeving en aan de samenwerkingsafspraken 

met de gemeente Amsterdam en leveranciers.  

  

 

 

Heeft u vragen? 
 

Voor aanmelding of vragen kunt u contact 

opnemen met uw behandelaar of het 

secretariaat Adviesbureau Reade: 

T (020) 607 18 51  

op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur 

E adviesbureau@reade.nl 

 

 


