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Blijf zelfstandig in uw eigen
vertrouwde omgeving wonen
De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) zorgt ervoor dat mensen met een
lichamelijke beperking recht hebben op de voorzieningen die ze nodig hebben.
Het doel van deze wet is dat iedereen kan blijven deelnemen aan de maatschappij en
zoveel mogelijk zelfstandig kan blijven wonen.
Solid Services & Solutions biedt door middel van maatwerkmodules oplossingen om
zelfstandig, in de eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen.
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De sleutelklare oplossing
Solid Services & Solutions biedt de mogelijkheid om in de eigen vertrouwde
omgeving te blijven wonen door het plaatsen van een woonmodule, aangepast
naar de behoeften van de klant in overleg met de ergotherapeut en/of de
specialist. In de praktijk constateren we dat het veeleer een kwestie is van
een vertrouwensrelatie opbouwen, waarbij optimale aandacht uitgaat naar
het informeren en correct uitvoeren van afspraken.
In samenwerking met Bouwservice Roberts kunnen wij een sleutelklare
oplossing aanbieden, waarbij de gebruiker zich geen zorgen hoeft te maken
over voorbereiding en afwerking.
De WMO-unit is een stijlvolle woonmodule die aan het huis wordt geplaatst. Deze
bestaat normaliter uit drie ruimtes; de hal, het slaapvertrek en de sanitaire ruimte.
De hal dient als de verbinding tussen woning, woonmodule en de aangrenzende tuin.
De hal kan voorzien worden van een lichtkoepel om de lichtinval naar de bestaande
woning te waarborgen. In de hal wordt in de regel de CV installatie geplaatst, tevens
kan de hal dienen als stalling voor hulpmiddelen waar een oplaadpunt is voorzien. Een
vrijwel gelijke vloeraansluiting naar buiten is mogelijk. Een optie is een elektrische deuropener voor uw buitendeur.
Het slaapvertrek wordt volledig afgestemd op individuele wensen. Door toepassing van
schuifdeuren gaat er weinig ruimte verloren. Er worden voorzieningen getroffen om
beeldschermen en aansluitingen hiervoor makkelijk te installeren. Afhankelijk van de
indeling en grootte van de module kunnen er kastmeubels geplaatst worden. Installatie
van een airco behoort tot de mogelijkheden, echter door de uitstekende isolatie zal dit
slechts in een enkel geval nodig zijn.
Het douche gedeelte is deels in de vloer verzonken waardoor deze met de rolstoel
uitstekend toegankelijk is en ruimte biedt aan een verzorger. De vloerbekleding is
in antislip kunststof uitgevoerd en voldoet aan de norm. In de douchewanden zijn
verstevigingen aangebracht waardoor montage van een hangende douchestoel nadien
altijd mogelijk is. Het toilet kan in iedere gewenste specificatie worden geplaatst en
voorzien van ergonomische steunbeugels. Een rolstoelonderrijdbare wastafel maakt
verzorging comfortabeler.
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De aanvraag voor een WMO-unit
Particulieren
Bij uw gemeente kunt u een WMO-aanvraag indienen. De meeste gemeenten hebben
hiervoor een speciaal WMO-loket voor vragen en advies ingericht. De gemeente stelt
zelf, op de door haar vastgestelde voorwaarden vast of u in aanmerking komt voor een
voorziening. In navolging van uw aanvraag stelt de gemeente dan veelal een onderzoek
in door een eigen deskundige of een indicatiesteller. Uit dit onderzoek komt naar voren op
welke zorg of ondersteuning u recht heeft. Indien naar voren komt dat u in aanmerkin g
komt voor een WMO-unit dan kunt u of de gemeente bij ons een offerteaanvraag
indienen voor het leveren en monteren van de WMO-unit.
Tijdens een persoonlijk gesprek worden samen met u de wensen en mogelijkheden
besproken. Tevens worden dan ook alle benodigde maten opgenomen en kan er ter
plaatse een indeling opgesteld worden middels een computertekening. Op basis hiervan
wordt uiteindelijk een offerte gemaakt voor het totaal plaatje. Wij kunnen voor U
desgewenst de complete bouwvergunning verzorgen. Natuurlijk heeft u als gebruiker
inspraak in het traject. De gemeente beoordeelt dan of het voor u vooraf vastgestelde
persoonlijk budget toereikend is of dat de gemeente van u nog een eigen bijdrage
wenst. De hoogte van het toe te kennen persoonlijk budget kunt u opvragen bij uw
gemeente.
Instanties
Indien u een WMO-aanvraag heeft ontvangen kunnen wij voor u een aanbieding maken
op basis van de indicatie. Wij gaan dan, samen met u, ter plekke bij de aanvrager de
situatie opnemen. Aan de hand van die gegevens in combinatie met de indicatiegegevens, maken wij een ontwerptekening, bestek en prijs voor het totaal plaatje.
Hieronder treft u enkele voordelen aan om, als instantie, te kiezen voor een WMO-unit:
• Perfecte maatoplossing; Voor iedere situatie wordt er flexibel ingespeeld op
behoeften van opdrachtgever en gebruiker.
• Kostenbesparingen; De unit is eenvoudig te plaatsen en te verwijderen met
minimale herstelkosten aan de bestaande woning
• Herinzetbaarheid; De unit is meervoudig inzetbaar en makkelijk aanpasbaar
waardoor de gedane investering is te spreiden over meerdere gebruikers.
Dit levert op de lange termijn een kostenbesparing voor u op.
• Milieuvriendelijke oplossing; De woonmodules zijn gemaakt van hoogwaardige,
recyclebare materialen.
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Voor meer informatie, referenties en links, bezoek onze website:

www.solidonline.nl
of neem contact met ons op via onderstaande gegevens:
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Solid Services & Solutions
Jo Sipers

Bouwservice Roberts
Harrie Roberts

Leeuwerikstraat 29
6165 SE Geleen
Tel. 06 - 34 37 75 62
info@solidonline.nl

Ehrensteinstraat 16
6136 CN Sittard
Tel. 06 - 54 96 71 03
info@bouwserviceroberts.nl

