
Wij 
helpen je 
graag!

www.koppelswoe.nl

Heb je vragen op het gebied van wonen, 
zorg, welzijn, financiën of vervoer? Wil 
je graag met iemand over je persoonlijke 
situatie praten? Dan kun je een beroep 
doen op de cliëntondersteuning van 
Koppel-Swoe.

De Cliëntondersteuner geeft informatie, 
onafhankelijk advies en/of kortdurende 
ondersteuning. In een persoonlijk gesprek kijken 
we samen naar jouw vragen en waar jij passende 
hulp kunt krijgen.

Voor wie is het?
Cliëntondersteuning is gratis voor alle inwoners 
van de gemeente Epe. Ook hulpverleners kunnen 
een beroep op ons doen. Onze Cliëntondersteuners 
richten zich met name op ouderen en 
mantelzorgers. 

Cliëntondersteuning 

Koppel-Swoe
Opvoeden, opgroeien, 
welzijn en verbinden. 
Dat zijn de woorden 
waar wij voor 
staan. Koppel-
Swoe stelt zichzelf 
ten doel om iedere 
dag een bijdrage 
te leveren aan 
talentontwikkeling en 
welzijn van burgers 
van 0 tot 100 jaar. 
De kernboodschap 
daarbij? Iedereen kan 
iets bijdragen aan de 
samenleving. Koppel-
Swoe maakt meedoen 
mogelijk!
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Wensen in kaart brengen
Samen met jou brengen we je wensen, zorgen of 
problemen in kaart. Dat kan eventueel ook bij je 
thuis.

Informeren en verwijzen
Wij luisteren naar je verhaal en zoeken samen 
naar oplossingen. Wij zijn op de hoogte van 
alle mogelijkheden voor ondersteuning in de 
gemeente Epe.

Ondersteunen WMO
Wij kunnen ondersteunen bij aanvragen voor de 
WMO en kunnen aanwezig zijn bij gesprekken met 
organisaties, die jou ook van dienst kunnen zijn.

Informatie en advies
Wij geven je (onafhankelijk) informatie en advies 
over wonen, zorg, welzijn, financiën en vervoer.

Kortdurend begeleiden
Wij kunnen je voor een korte periode begeleiding 
en ondersteuning bieden.

Meer weten? 
Wil je iemand van
Cliëntondersteuning 
spreken? Bel dan 
naar Koppel-Swoe 
(tijdens kantoor-
uren) of stuur 
een mail. 

www.koppelswoe.nl

Wat kan Cliëntondersteuning 
voor jou betekenen?

Afspraak?
Stationsstraat 25 
8161 CP Epe
0578-67 67 67
info@koppelswoe.nl
www.koppelswoe.nl
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Voor vragen 
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zorg, welzijn, 
financiën en 

vervoer


