
Het Meldpunt is een initiatief van: 
	  

• Stichting Samen Onbeperkt 

www.samenonbeperkt.nl  

	  
	  
In samenwerking met: 
 

• 6211 Buurtzorg Loket 

www.6211-kunstkwartier.nl 

 

• Werkgroep WAO / WIA Heuvelland 

www.waowiamaastrichtheuvelland.nl 

 

• MEE Zuid-Limburg 

www.meezuidlimburg.nl 

 

• Steunpunt Mantelzorg Zuid 

www.mantelzorgzuid.nl 

 

• www.huisvoordezorg.nl 

Onafhankelijke cliëntondersteuning  
	  
	  
	  
	  

 
 

Meldpunt 	  
 
 
 
 
 
Samen Onbeperkt 
6211 Buurtzorg Loket 
 
U kunt contact opnemen met het Meldpunt als u 

vragen heeft over zorg  en welzijn.  

 

Als u informatie of advies wilt, hulp nodig heeft of 

omdat u ons iets wilt vertellen over u ervaringen 

met de zorg of knelpunten ervaart.  

 

Het kan bijvoorbeeld gaan over:  

- Het Persoonsgebonden Budget (PGB) 

- De Wet Langdurige Zorg (WLZ) 

- Mantelzorg 

- De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 

- De Participatiewet 

- Wajong uitkering, arbeidsongeschiktheid en 

Sociale werkvoorziening (MTB) 

- Toegankelijkheid van straten en gebouwen 

- Etc…… 

 

Wij zijn er voor u! 
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Ervaringsdeskundigen

Bij het Meldpunt werken wij met een team van 

vrijwilligers. Mensen met eigen ervaring en 

specifieke deskundigheid en met veel motivatie om 

u te helpen.

Als u contact opneemt met het Meldpunt dan 

wordt uw vraag beantwoord. Mocht er meer 

deskundigheid nodig zijn dan wordt u

voorgelegd aan een deskundige medewerker. 

Mogelijk wordt u dan doorverwezen of 

teruggebeld.

Wij kunnen u helpen bij het vinden van antwoorden 

en oplossingen aanbieden of doorverwijzen. Uw 

persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk 

behandeld. Wij helpen u heel graag, maar u kunt 

aan onze informatie geen rechten ontlenen. U blijft 

zelf verantwoordelijk en alleen met uw nadruk

kelijke toestemming treed een medewerker met 

informatie naar buiten.

Hoe kunt u ons bereiken?

U kunt het Meldpunt het best bereiken door op de 

volgende  dagen en tijden te bellen 

dichtstbijzijnde locatie.  Iedere locatie heeft en 

eigen telefoonnummer!

Op maandag van 13.00 tot 16.00 uur

Telefoonnummer: 088-0015372

Email: samenonbeperkt@gmail.com

Bezoekadres:

Leeuwenborgh Opleidingen

Gebouw West / Ruimte AW0340

Sibemaweg 20 te Maastricht

Op donderdag van 11.30 tot 14.30 uur
Telefoonnummer: 06-83824685

Email: samenonbeperkt@gmail.com

Bezoekadres:

6211 Buurtzorg Loket / Samen Onbeperkt

Voormalig City Centrum (achterkant)

Ingang Misericordeplein

Op donderdag van 10.00 tot 12.30 uur

(spreekuur Wajong / MTB)

Telefoonnummer: 043-3110123

Email: spreekuurwajongmtb@gmail.com

Bezoekadres:

Athos >Athoslaan 12 A, 6213 CD te Maastricht

O jdag van 13.00 tot 16.00 uur

Telef nnummer: 043-3110123

Email: samenonbeperkt@gmail.com

Bezoekadres:

Athos > Athoslaan 12 A, 6213 CD te Maastricht
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