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Van de redactie

Wmo nieuws
Bulletin Adviesraad Burgerparticipatie

Wmo Son  Breugel

Wmo 

Adviesraad

Son & Breugel

Er zijn in 2015 veel en vooral ook ingrijpende veranderingen in de zorg te verwach-
ten. Veel is nog onduidelijk en dat veroorzaakt bij veel, vooral kwetsbare burgers 
onzekerheid en dat is jammer. We zijn er met z’n allen  wel van overtuigd dat er ver-
anderingen noodzakelijk zijn en de overheid garandeert ons terecht dat niemand in de 
kou komt te staan. Dus al die onzekerheid is helemaal niet nodig. Dit neemt niet weg 
dat veel zaken nog niet helemaal duidelijk zijn en dat kan ook eigenlijk niet anders. 
Als we eens op een rijtje zetten wat er allemaal op het bordje van de gemeenten komt 
te liggen, dan zal het niemand verbazen dat veel zaken nog geregeld en uitgewerkt 
moeten worden. Ga er dus maar van uit dat zolang zaken nog niet goed of anders ge-
regeld zijn, alles nog bij het oude blijft.  
In deze nieuwsbrief dus veel informatie over de zogenaamde transities (verande-
ringen)  in de zorg met vooral ook verwijzingen naar websites. Als u internet kunt 
raadplegen bekijk dan vooral regelmatig de website www.hoeverandertmijnzorg.nl 
zodat u steeds actueel op de hoogte bent van de veranderingen. Ook kunt u steeds met 
al uw vragen terecht bij het CMD  aan de Europalaan 2 in Son op werkdagen tussen 
10.00 uur en 14.00 uur. Zij kunnen u direct helpen of brengen u in contact met spe-
cialisten die u verder kunnen helpen. Telefoon 0499-491491 of email: cmd@sonen-
breugel.nl 

Mantelzorgers zijn belangrijk en onmisbaar en van belang is dat wordt voorkomen 
dat zij overbelast worden. Ook in deze Nieuwsbrief besteden we hier aandacht aan. 
Buurtzorg presenteert zich en er is volop nieuws van stichting MeeDoen en het Chro-
nisch zieken en Gehandicaptenplatform (CG-platform). In ‘Van de bestuurstafel’ kunt 
u lezen dat de het bestuur van de Adviesraad Wmo bepaald niet stil heeft gezeten en 
ook vele leden hebben zich ingezet in werkgroepen om een aantal beleidsthema’s uit 
te werken. Dit zijn de bouwstenen voor het nieuwe Wmo beleidsplan. 

De redactie dankt allen die het afgelopen jaar bijdragen hebben geleverd aan Wmo-
Nieuws en vertrouwt er op dat ook in het nieuwe jaar velen hieraan weer zullen bij-
dragen. Wij wensen iedereen mooie feestdagen, fijne jaarwisseling en al het goede 
voor het nieuwe jaar 2015! 

Jaargang 7  december 2014 
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Van de bestuurstafel
Het bestuur heeft onder leiding van de waarnemend voorzitter een erg drukke tijd 
achter de rug. Ga maar na: de Nieuwe Wmo 2015 treedt bijna in werking. 
En de grootste wijzigingen - sinds 30 jaren - in de sociale- en zorgwetgeving van Ne-
derland staan voor de deur: de zgn. Transities waarin de volledige Jeugdwetten en de 
volledige wet op arbeid en inkomen (“participatiewet”) ingrijpend anders zijn georga-
niseerd en tot het taakgebied van de gemeente gaan behoren. Bovendien verdwijnt de 
AWBZ en een deel van dat terrein komt eveneens bij de gemeente.

Zoals het hoort dient de gemeente zelf te regelen hoe men deze wetten toegepast wil 
zien, uiteraard binnen de raamwerken die de betreffende wetten hebben gesteld. 
Over elk van deze gebieden - maar met name over Wmo en Jeugd - hebben werk-
groepjes vanuit de Adviesraad Wmo (in etappes) gediscussieerd en uiteindelijk gead-
viseerd aan het College van B&W. Voor elk terrein is intussen de Verordening vastge-
steld door de gemeenteraad.
Maar de invulling op detail is nog gaande; daarin worden getallen of percentages 
voor vergoedingen of bijdrage genoemd. Daarin worden regels voor van alles nader 
uitgewerkt, bv voor Persoons Gebonden Budgetten (pgb). Ook in dit circuit wenst de 
Adviesraad Wmo nadrukkelijke inbreng en advisering en dat proces is nu lopende. 
Daarbij geldt dat niet elk artikel op 1 januari 2015 perse volledig op papier moet zijn 
gezet. Zowel voor de gemeente als voor “het veld” is het een zware opgave en vaak 
ook een race tegen de tijd om ervoor te zorgen dat Son en Breugel bij de jaarwisse-
ling voldoende is toegerust voor de (nieuwe) taken. Zodat gegarandeerd kan wor-
den dat -ook na de jaarwisseling- degenen die ondersteuning nodig hebben in onze 
samenleving ook daadwerkelijk die hulp en bijstand, die zij echt nodig hebben, ook 
ontvangen. Liefst zonder vervelende gevolgen wat betreft personen in huis!

Hier mag overigens best nog eens worden vermeld dat alles wat te maken heeft met 
medische zorg NIET valt onder bovengenoemde regelingen; die blijft bij “huisarts 
en ziekenhuis” waarbij persoonlijke verzorging en verpleging die voorheen vanuit de 
AWBZ werd betrokken, vanaf 2015 via de zorgverzekeraar loopt. Maar….alle (an-
dere) zaken rond WELZIJN en ZORG lopen via ons Centrum voor Maatschappelijke 
Deelname (CMD) aan de Europalaan. Als ik zeg CMD, dan heb ik ook het belangrijk-
ste thema genoemd waarmee de Adviesraad Wmo zich het afgelopen jaar heeft bezig 
gehouden! Niet voor niets waren onze organisaties er uitvoerig te gast in augustus j.l. 
In de Ledenvergadering van begin december zal hier aandacht aan worden besteed. 
Ook de vele vragen over het functioneren van het CMD en de verdere ontwikke-
ling zullen aan de orde komen. De Wethouder en verantwoordelijke ambtenaren zijn 
aanwezig! Dat CMD zal “ons sociaal wijkteam” kunnen zijn: het centrum van waar 
uit de welzijns- en zorgtaken van de gemeente samen met de partners zoals Archi-
pel, thuis, GGD, LEVgroep etc. worden geregeld. Dat geldt dus ook voor alles rond 
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“Jeugd” waar de grens tussen specifieke zorg en welzijn soms heel vaag is.
De positie van de huisarts e.a. als spin in het web kan in de nabije toekomst een inte-
ressant en heel belangrijk punt voor discussie zijn.

Bestuurlijk Overleg
U begrijpt intussen wel welke zaken en onderwerpen speerpunt zijn geweest voor het 
bestuur. En dat geldt evenzeer de bespreekpunten in het overleg met de wethouder en 
(verantwoordelijk) ambtenaren. Ik durf hierbij ook te noemen dat dit aan orde was bij 
de discussie rond Hulp bij het Huishouden: na uitvoerig open overleg heeft de Ge-
meenteraad het besluit genomen. Nu gaat het om een reële uitvoering die “vanuit het 
hart” moet worden genomen via een uitvoerig keukentafelgesprek. Daarbij hoort ook 
een perfecte uitvoering van steunmaatregelen voor de werkgelegenheid en daardoor 
voor de mensen waar het om gaat, die door het Rijk (op het laatste moment) beschik-
baar zijn gesteld. 
Uitgangspunten voor Beleid zullen in samenwerking worden geformuleerd.

Een steeds terugkerend punt was de wijze waarop en de middelen waarmee de ge-
meente de communicatie van “alles” kan en moet doen naar cliënt en naar burger. 
Dat dit verbeterd zal moeten worden, daar zijn we het wel over eens. Daarover is het 
laatste woord niet gezegd!

Dank je wel!
Dirk Grevink neemt per einde jaar afscheid als waarnemend-voorzitter. Grote dank 
is hem verschuldigd en fijn dat hij als lid van de Adviesraad actief blijft. Helaas moet 
Jeanne van der Meijden haar werkzaamheden als bestuurslid stoppen. Heel jammer, 
maar we herinneren ons haar enthousiaste en deskundige bijdragen!

                                                              Ad van den Hurk, secretaris en vice-voorzitter
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Nieuws van het CG-Platform
Graag willen wij u op de hoogte brengen van de actualiteiten waar wij als Chronisch 
zieken Gehandicapten Platform Son en Breugel momenteel mee bezig zijn.

Informatiebijeenkomst pgb
Op 3 november jl. organiseerde het CG-Platform een Informatiebijeenkomst over 
PersoonsGebonden Budget (pgb). Hiervoor hadden wij Hans van der Knijff uitge-
nodigd in D’n Tref voor een presentatie. Hij is 
consulent van Per Saldo, een organisatie voor en 
door budgethouders. Aanleiding is het feit dat er 
veel gaat veranderen in zorgwereld en dat geldt 
ook voor de pgb. Dan ontstaan er vragen als: 
Hoe gaat het er uit zien voor de budgethou-
ders na 1 januari 2015? Kan ik mijn pgb nog 
wel behouden? Hoe zit het met het trekkings-
recht en de SVB? Mensen konden ook hun eigen 
vragen aan de orde stellen en Hans van der Knijff gaf hier op zeer deskundige wijze 
antwoord op. Duidelijk is wel dat je als budgethouder zeer alert moet zijn. Zo zal je 
duidelijk moeten 
maken wat je probleem is en wat je daar zelf al aan hebt gedaan. 
Je zult zelf een ondersteuningsplan moeten maken. Vraag daarvoor hulp van een 
cliëntondersteuner. De gemeente heeft dit geregeld, als het goed is. Zo kun je goed 
voorbereid het (keukentafel)gesprek aan met de consulent van de gemeente. U kunt 
ook meer informatie vinden op de website van Per Saldo: www.pgb.nl Of beter nog: 
wordt als budgethouder lid van Per Saldo. Al met al een zeer interessante en geslaag-
de middag, die druk werd bezocht.

Slechthorendheid
Sinds enkele maanden hebben we als CG-Platform een werkgroep Slechthorendheid 
georganiseerd. Het doel van deze werkgroep is het probleem van de slechthorendheid 
meer onder de aandacht te brengen van de inwoners van Son en Breugel. Slechtho-
rendheid is een beperking die vaak veel te laat ontdekt wordt en in veel gevallen niet 
de aandacht krijgt die het nodig heeft. Want hoe sneller er maatregelen genomen wor-
den om deze slechthorendheid op te lossen hoe beter het voor iemand is. Want gehoor 

Stichting
Chronisch zieken en
Gehandicapten Platform
Son en Breugel
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in onze samenleving is erg belangrijk. Wanneer iemand gesprekken of berichten niet 
goed hoort hoe meer men geïsoleerd raakt met vaak eenzaamheid tot gevolg. In het 
vorige Wmo-Nieuws heeft u al een artikel kunnen lezen over slechthorendheid. Een 
volgende actie is het organiseren van een Informatiebijeenkomst over slechthorend-
heid. Daarvoor hebben we een aantal sprekers uitgenodigd die verder ingaan op deze 
problematiek. Hoe ga je er mee om? Maar ook uitleg zullen geven over de oplossin-
gen. De Informatiebijeenkomst Slechthorendheid wordt gehouden op donderdagmid-
dag 29 januari 2015 vanaf 13.30 uur in de Protestantse Kerk. Deze locatie is gekozen 
omdat hier de beste ringleiding van Son en Breugel aanwezig is.

Scootmobielgroep 'Scoot on Route'.
Op 2 september jl. heeft de scootmobielgroep van het Chronisch zieken en Gehan-
dicapten Platform “Scoot on Route” haar laatste tocht gemaakt naar Aanschot en 
de bossen van Joe Mann. Hiermee werd een mooi seizoen van tochten naar diverse 
bestemmingen afgesloten. Zoals rond de recreatieplas 
Ekkersweijer, het Vresselse bos en Nijnsel,  naar Lieshout, naar het Nuenense broek 
en het  Dommeldal. Zo gemiddeld waren we met 10 scootmobielers en 3 begeleiders 
op de fiets. We hebben veel mooie natuur gezien, maar ook veel plezier gehad. 
Vanaf mei 2015 zullen we weer gaan starten met de tochten. Vanaf oktober komen we 
weer maandelijks bij elkaar en hebben we informatieochtenden met onderwerpen die 
voor scootmobielers van belang zijn. Zoals de leverancier van de hulpmiddelen, zit-
ten en bewegen in de scootmobiel en nog vele andere onderwerpen. 
In principe komen we op de eerste woensdag van de maand vanaf 10.30 uur bij elkaar 
in D’n Tref. Let op de publicaties via de seniorenagenda in Forum of volg ons in de 
Nieuwsbrief van’Scoot on Route’. Mocht u mee willen doen met de tochten of de In-
formatieochtenden, dan kunt u zich melden per e-mail op cgplatformsonenbreugel@
gmail.com of tel. 479293 of 475848.

Rolstoelpad 'Wandelen op Wielen'.
Het zal u vast niet ontgaan zijn: het nieuwe rolstoelpad achter in het bosgebied van 
SWZ-Zonhove is geopend. Zo’n anderhalf jaar geleden is de werkgroep ‘Wandelen 

.....op het Raadhuisplein                                                         Ekkerwijer lang het kanaal.
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op Wielen’ opgericht. Deze werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van 4 vrijwil-
ligersorganisaties t.w.: Stichting Welzijn Zonhove, IVN, Gebruikersgroep Staatsbos-
beheer en het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform. Deze werkgroep heeft de 
afgelopen anderhalf jaar hard gewerkt om dit zo gewilde rolstoelpad te ontwikkelen. 
Er werd een uitgebreid projectplan gemaakt, een kostenbegroting opgesteld en finan-
ciën geworven. Begin september dit jaar hadden we voor onze kostenbegroting de 
volledige dekking door diverse sponsoren, vermogensfondsen en organisaties. 
Toen konden we het proces van de aanbesteding gaan starten. 
Dat verliep ook erg snel zodat op 13 oktober 2014 aannemer Jennissen Son begon 
met de aanleg van het rolstoelpad volgens het daarvoor opgestelde bestek en de tech-
nische omschrijving. Zo is de toplaag uitgevoerd met Dolomiet. Dat is een natuurlijk 
product wat er zandkleurig uitziet maar toch erg stevig en hard is zodat rolstoelers er 
prima gebruik van kunnen maken. 
Op 24 oktober jl. was de klus geklaard en kon het rolstoelpad van totaal 625 meter 
lengte gebruikt worden. Bij de 3 ingangen van het rolstoelpad zijn mooie informa-
tieve informatiepanelen geplaatst en in het midden van het pad staat een groot infor-
matiepanel met wat meer informatie over het pad, Zonhove en het Airbornmonument. 
Op dit informatiepanel hebben we, onder dankzegging, de namen van onze sponsoren 
en anderen genoteerd. Verder staan er in totaal 3 bankjes van inlands eiken langs het 
rolstoelpad. 
Op woensdag 5 november jl. werd het rolstoelpad feestelijk geopend en formeel over-
gedragen de SWZ-Zonhove. Zij hebben beloofd zorgvuldig met het rolstoelpad om te 
gaan en zullen het ook volgens een daarvoor opgesteld onderhoudsplan onderhouden.

Bedank-advertentie verschenen in Forum op 11-11-2014      Beelden van de opening van het rolstoelpad op 05-11-2014
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Maar bij dit ene rolstoelpad blijft het niet. De werkgroep ‘Wandelen op Wielen’ is een 
permanente werkgroep en heeft tot doel om meerdere rolstoelpaden aan te leggen. 
De prachtige natuur willen we ook beschikbaar maken voor mensen die in een rol-
stoel zitten of met een rollator lopen of (groot)ouders met de wandelwagen. 
De aanleg op deze natuurlijke wijze doet nauwelijks afbreuk aan de natuur en is goed 
bruikbaar. We moeten natuurlijk niet alle natuur in Son en Breugel vol leggen met 
rolstoelpaden. Maar hier en daar in een aantal natuurgebieden een mooi rolstoelpad 
beschikbaar hebben, moet kunnen. 
Mocht u een bijdrage willen leveren, op welke wijze dan ook financieel of in natura, 
dan kunt u ook nu al bij onze werkgroep terecht voor de toekomstig aan te leggen 
rolstoelpaden. Dus wordt vervolgd.

Diversen van het CG-Platform
Sinds kort heeft het Chronisch zieken en Gehandicapten Platform Son en Breugel een 
eigen website. Er wordt nog aan gewerkt maar u kunt al een kijkje nemen. Er staat 
veel informatie op over onze activiteiten. Maar ook leuke foto’s. Kortom uw bezoekje 
waard. U kunt ons vinden op: www.cgplatformsonenbreugel.nl

Zoals u van ons gewend bent zal ook dit jaar weer een ToegankelijkheidsPLUIM 
2014 uitgereikt worden. De PLUIM wordt uitgereikt aan de locatie van een groep on-
derzochte gebouwen/bedrijven die het beste toegankelijk is voor mensen met diverse 
beperkingen. Dit doen we al een aantal jaren in samenwerking met ongehinderd.nl Bij 
het ter perse gaan van dit blad was nog niet bekend welke locatie dit jaar de PLUIM 
zal krijgen. Maar in de publicaties daarover zult u dit ongetwijfeld kunnen lezen.

Het CG-Platform houdt zich ook bezig met de publieke omgeving. Dat wil zeggen de 
wegen, paden en het openbare groen die voor mensen met verschillende beperkin-
gen, een probleem kunnen vormen. Dit zijn vaak ook situaties die voor mensen zon-
der beperkingen een probleem veroorzaken. Twee maal per jaar overleggen we met 
de wethouder en ambtenaren over een lijst met zaken die aandacht vragen. 
Zoals scheefliggende tegels, onoverbrugbare drempels, gevaarlijke verkeerssituaties 
of overhangend groen. Mocht u dit soort zaken aantreffen dan horen we dit graag 
zodat wij hier aandacht voor kunnen vragen

Natuurlijk houden wij de ontwikkelingen van de transities met al de veranderingen 
per 1 januari 2015 als CG-Platform goed in de gaten. Daarin werken we gelukkig 
heel goed samen met de Adviesraad Wmo. Chronisch zieken en gehandicapten (kin-
deren en volwassenen) zijn een belangrijke doelgroep voor al deze veranderingen. 
Consequenties zoals de inkomensafhankelijke eigen bijdrage die omhoog gaat 
omdat de korting van 33% van de Wtcg stopt per 1 januari 2015. Dat betekent een 
verhoging van 50%. Bijvoorbeeld; betaalde je eerder € 66,- dan ga je nu + 33% = € 
100,- betalen. Maar gelukkig 1 lichtpuntje: het plan om ook voor rolstoelen een eigen 
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bijdrage te vragen, is van de baan. Gelukkig kan iemand zonder financiële conse-
quenties gebruik maken van een rolstoel. Dat is voor iemand die heel slecht kan lopen 
of helemaal niet meer kan lopen erg belangrijk. Het zijn immers de ‘benen’ van zo 
iemand. Hij of zij kan niet zonder functioneren. Maar of het nu gaat om de Wmo, de 
Zorg, de Jeugdzorg, het Welzijn of het Wonen, wij zullen steeds ons best doen om de 
belangen te behartigen voor onze doelgroep op die plaatsen waar we aan de overleg-
tafel zitten. 
Meer informatie over de genoemde zaken kunt u krijgen via e-mail op 
cgplatformsonenbreugel@gmail.com of tel. 479293 of 475848. Of kijk op onze 
website: www.cgplatformsonenbreugel.nl
      Het bestuur van het CG-Platform Son en Breugel

Veranderingen in de zorg
In de zorg gaat er veel veranderen. Hieronder een overzicht van plaatsen waar u meer 
informatie kunt vinden. 
Ieder(in): website, meldpunt en Juridisch Steunpunt 
Met vragen en klachten (meldingen) kunt u terecht bij het Meldpunt van Ieder(in) of 
het Juridisch Steunpunt Regelrecht. Op de website van Ieder(in) vindt u de pagina 
‘Zorg vanaf 2015’ 
(www.iederin.nl/zorgvanaf2015). Op die pagina vindt u actuele informatie en verwij-
zingen naar andere actuele informatiebronnen.  Vanaf eind september organiseert het 
programma ‘Zorg verandert’ provinciale bijeenkomsten. Meer informatie hierover op 
www.zorgverandert.nl 
Rijksoverheid: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Vanaf augustus gaat staatssecretaris Van Rijn alle burgers in Nederland infomeren 
over deze veranderingen in de zorg. Hij gaat dat doen via advertenties in kranten en 
met spotjes op radio en tv. Vanaf 1 september kunt u op de Rijksoverheidswebsite 
www.hoe verandert mijn zorg.nl? aan de hand van uw huidige indicatie nagaan of u 
wel of niet recht houdt op dezelfde zorg en ondersteuning, en zo ja, naar welke nieu-
we regeling (en dus ook naar welk loket) u overgaat: de Wmo, de Jeugdwet, de Zvw 
of de Wlz/afgeslankte AWBZ. 
Uw zorgverzekeraar
De zorgverzekeraars gaan per regio één verzekering aanwijzen voor het beantwoor-
den van vragen over AWBZ-zorg die over gaat naar de zorgverzekering. 
Son en Breugel
Enkele weken geleden heeft u een bijlage bij de Brug ontvangen waarin alle veran-
deringen zo veel mogelijk worden uitgelegd met daarbij de praktijk zoals die in onze 
gemeente vorm krijgt. Meer informatie kunt u 
Krijgen bij het CMD (Centrum voor Maatschappelijke Deelname) De balie van het 
CMD is geopend van maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 14.00 uur. Het CMD is 
gevestigd aan de Europalaan 2 en telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 0499 – 
491491, per e-mail:cmd@sonenbreugel.nl.

Weetjes & websites
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Mantelzorg: Veel is gedaan 
maar dat is nog geen reden tot achterover leunen! 
De werkgroep Mantelzorg is alweer 6 jaar aan de slag en in die jaren is al heel wat 
bereikt waar we trots op mogen zijn. 
Een kleine greep uit het verleden geeft onze inbreng weer in het mede opstellen van 
een Visie document / beleidsplan wat aangenomen is in de raad en waar duidelijk in 
staat hoe wij moeten omgaan met onze mantelzorgers.
 
Het werkplan daarvan heeft door positieve druk - mede door onze werkgroep - weer 
aandacht gekregen en staat weer op de rol.  

Twee maal per jaar organiseren wij een bijeenkomst waarvoor wij alle mantelzorgers 
uitnodigen met telkens een lezing over een informatief thema, waarvoor wij een des-
kundige uitnodigen. Tevens is er voldoende ruimte om mantelzorgers hun vragen te 
laten stellen en met elkaar in contact te laten komen. 

Kort geleden hebben wij de gelegenheid gekregen om een reactie te geven op het 
concept Verordening WMO 2015 en wensen daaromtrent te uiten.
Het doet ons goed om u te laten weten dat onze inbreng is gehonoreerd. 

Onze werkgroep is uitgebreid met een persoon, die de taak van secretaris op zich 
heeft genomen en met een mantelzorger die ook namens onze werkgroep de mantel-
zorgers  vertegenwoordigt in de adviesraad. 

Dit alles geeft echter geen reden tot stil achterover leunen. Het tegendeel zelfs, er 
wacht ons in 2015 voldoende werk vanwege de verandering in de zorg. 

De volgende zaken verdienen onze volle aandacht:
- Belangenbehartiging voor mantelzorgers is meer dan ooit aan de orde. 
 We moeten de vinger aan de pols blijven houden om wat met elkaar is afge-  
           sproken ook uitgevoerd te krijgen. 
- Ons hard blijven maken voor goede mantelzorgondersteuning evenals ook ons                                                   
           te blijven zetten voor het behouden van de mantelzorgwaardering. 
- Blijven wij feeling houden met de mantelzorgers. Zij geven ons aan wat nodig 
           is, wat anders zou kunnen en houden ons scherp. - Het blijven volgen van wet-
          en regelgeving en de uitvoering daarvan. 
- Het meer bekendheid geven aan het bestaan van onze werkgroep is ook iets 
          waar we het komend jaar nog meer aan gaan werken. 
We houden u op de hoogte.    
                                                Namens de werkgroep Mantelzorg Kees van den Akker.
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Mantelzorgcaf  Son en Breugel   

Tijd: 13-30-15.30  Locatie: Tuinkamer Berkenstaete.
                                                                     De Bontstaat 71 Son en Breugel

Programma 2014/2015

17-12-14 : Grenzen stellen. Irene Helderman ( GGZ) kijkt samen met u  hoe u dit 
kunt aanpakken.
Ook worden u enkele tips aangereikt voor het ‘Keukentafelgesprek’

14-01-15: Algemeen Maatschappelijk Werk: Mischa Navratil vertelt iets over haar 
werk en wat het AMW voor u kan betekenen.

18-02-15: Centrum Maatschappelijke Deelname  en alle veranderingen: 
Iemand vanuit het CMD zal u uitleg geven over de veranderingen. Nog geen naam 
bekend. 
Er is volop gelegenheid vragen te stellen.
Misschien een tip: Een voorbereidingsbriefje is altijd handig.

18-03-15: Mantelzorgmakelaar Corien v.d.Plas stelt haar werk aan u voor en hoe u 
een beroep op haar kunt doen.

15-04-15: Dagvoorziening voor mensen met dementie: Simone den Uijl geeft uitleg 
over de algemene mogelijkheden van dagvoorziening.

13-05-15: De Wmo raad, werkgroep mantelzorg, zal deze middag zoals gebruikelijk 
vormgeven.

Noteert u alvast de volgende Cafe data in uw agenda: 17-06-15, 15-07-15, 19-08-15, 
16-09-15, 14-10-15, 18-11-15, 16-12-15.

Leuke middag voor vrijwilligers en mantelzorgers in Son en Breugel
Op zondagmiddag 18 januari 2015 organiseert gemeente Son en Breugel een leuke 
middag voor vrijwilligers en mantelzorgers. Reserveer deze datum alvast in uw 
agenda. De gemeente zorgt voor een hapje, drankje en vermaak. Ook is er voldoende 
gelegenheid om gezellig te kletsen. Tips van mantelzorgers aan zorgvragers (overge-
nomen van Mantelzorg Verlicht)
Draagkracht en draaglast; het is van groot belang dat deze twee in evenwicht blijven.
De ervaring leert dat de zorgvrager hierop een grote invloed kan uitoefenen.
Natuurlijk is niet elke zorgvrager hier voor in staat.
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Tips van mantelzorgers aan zorgvragers 
                        (overgenomen van Mantelzorg Verlicht)
Draagkracht en draaglast; het is van groot belang dat deze twee in evenwicht blijven.
De ervaring leert dat de zorgvrager hierop een grote invloed kan uitoefenen.
Natuurlijk is niet elke zorgvrager hier voor in staat.
Hieronder volgen een aantal tips die de zorgvrager zelf kan doen ( of laten) ter onder-
steuning van de mantelzorger. Dit is een lijst die samengesteld is door mantelzorgers.
• blijf niet eindeloos klagen
• aandacht is geen recht maar verdien je
• humor helpt zware momenten verlichten
• wees duidelijk over je wens, je hulpvraag of je nood
• sta open en besef dat je hulp nodig hebt
• communiceer oprecht en eerlijk over wat je voelt en ervaart
• kijk realistisch naar wat je wel of niet zelf kunt doen
• kijk wat je zelf kunt doen om je mantelzorger te ontlasten
• neem tijd voor overleg met je mantelzorger
• let op dat je jouw mantelzorger niet overbelast
• neem je verantwoordelijkheid voor je persoonlijke verzorging
• rust,  regelmaat en reinheid in je dagelijkse dag
• PP= preventief plassen
• ook een mantelzorger kan een waardering verdragen
• geef je mantelzorger de ruimte voor een stukje eigen leven.

Voor zowel de mantelzorger als de zorgvragen geldt: blijf met elkaar in gesprek. 
Bespreek deze tips. En misschien ontstaan er nieuwe inzichten.

De Pijn-Toolkit
Bij chronische pijnklachten is een oorzaak niet altijd te benoemen en toch wilt u uw 
klachten natuurlijk zoveel mogelijk beperken, maar dat is makkelijker gezegd dan 
gedaan.
Er is nu een Pijn-Toolkit die u tools geeft voor zelfmanagement van uw pijn. Het 
boekje bevat duidelijke informatie, handige tips en suggesties om u te helpen omgaan 
met uw pijnklachten.
De inhoud van dit boekje moet niet gezien worden als de definitieve waarheid over 
zelfmanagement bij pijnklachten, maar als een handige leidraad om u op weg te hel-
pen.
De Pijn-Toolkit is te vinden op de website www.change-pain.nl en u kunt de Toolkit 
downloaden als PDF-document.

Weetjes & websites
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Veranderingen in de zorg 
De hervorming van de langdurige zorg per 01 januari 2015 brengt een aantal verande-
ringen met zich mee:
• De huidige Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) verdwijnt.
• Er komt een Wet langdurige zorg (Wlz) voor kwetsbare ouderen en mensen 
          met een beperking die de blijvend de hele dag intensieve zorg en toezicht dicht
          bij nodig hebben. En voor de meest kwetsbare mensen met een psychische 
          stoornis.
• Gemeenten gaan ondersteuning thuis bieden die nu nog onder de AWBZ valt.   
          Bijvoorbeeld begeleiding en dagbesteding. En ze gaan beschermd wonen bie
          den voor mensen met een psychische aandoening. Gemeenten krijgen daarvoor
          nieuwe verantwoordelijkheden via de 
          Wet maatschappelijke ondersteuning 2015.
• Verpleging en verzorging thuis komt onder de Zorgverzekeringswet (Zvw) te 
           vallen. Wanneer mensen zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, 
           komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen. Na die 3 jaar 
           vallen zij onder de Wet langdurige zorg (Wlz).
• Gemeenten gaan jeugdhulp leveren op grond van de Jeugdwet. 

Kijk ook op de website van het 
ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport: 
www.hoeverandertmijnzorg.nl 
of raadpleeg het (landelijk) 
Informatiepunt Langdurige zorg 
0800-0126, bereikbaar op 
maandag t/m vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. U kunt ook 
een brief schrijven aan 
dit Informatiepunt;
Antwoordnummer 93298, 
2509 WB en Haag.              
   (postzegel niet nodig).
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Stichting MeeDoen S&B Hendrik Veenemanstraat 12
5691 BD Son
info@meedoen.nl  www.meedoensenb.nl 
Tel. 0499 461642
          

Stichting MeeDoen S&B organiseert vrijetijdsactiviteiten en sporten voor “bijzondere 
kinderen”. Wij richten ons op kinderen/tieners van 6 tot 18 jaar met een indicatie voor 
het speciaal onderwijs en op kinderen/tieners met een rugzakje, maar zeker ook op 
kinderen op het reguliere onderwijs die het ‘gewoon’ moeilijk vinden om aansluiting 
te vinden bij leeftijdsgenoten of hun draai te vinden bij een reguliere sportvereniging.

Stichting MeeDoen S&B is nu ruim een jaar actief. Inmiddels zijn er al meer dan 80 
kinderen die aansluiting hebben gevonden bij een sportvereniging en meedoen met 
onze vrijetijdsactiviteiten. Een deel van deze groep is op dit moment al 16+. 
De missie van Stichting MeeDoen S&B is om jonge mensen die niet makkelijk aan-
sluiten volledig te laten deelnemen aan het maatschappelijk leven in ons dorp. We 
willen daarom de jongeren die binnenkort 18 worden niet laten vallen, maar ook voor 
hen  een passend aanbod in sport en vrijetijdsactiviteiten inrichten en dit aanbod zelfs 
uitbreiden met dagbestedingsmogelijkheden. 

Nieuw op te starten activiteiten in 2015:
         Sporten voor VMBO leerlingen
Voor jongeren van het VMBO wordt een eigen sportaanbod ingericht. We zijn hier 
druk mee bezig, samen met de sportverenigingen. Het gaat om de sporten: voetbal 
(oprichting van een nieuw team), tennis, thaiboksen en fitness.
De trainingstijden worden binnenkort bekend gemaakt. Dan komt er ook uitgebreide 
informatie over het sportaanbod op onze website.
De trainingen beginnen in 2015 bij voldoende aanmeldingen. 

        Activiteiten en sporten voor jongvolwassenen (16 t/m 25 jaar)
In Son en Breugel wonen jongvolwassenen met een (licht)verstandelijke beperking  
die nauwelijks deelnemen aan activiteiten  in de gemeente. Dit komt omdat er geen 
passend aanbod is op het gebied van sport, vrije tijd, arbeid/dagbesteding en wonen. 
Hierdoor kunnen zij moeilijk een voldoende maatschappelijk en sociaal leven opbou-
wen binnen hun eigen omgeving. Stg. MeeDoen S&B is voornemens in 2015 voor 
deze doelgroep activiteiten te gaan opstarten.

Op onze site www.meedoensenb.nl vindt u uitgebreide informatie over onze stich-
ting.
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Van Rijn: Beter samenwerken met mantelzorgers en 
vrijwilligers
Nieuwsbericht | 10-11-2014

Staatssecretaris Martin van Rijn (VWS) wil dat zorg- en welzijnsinstellingen en 
gemeenten beter samenwerken met mantelzorgers en vrijwilligers. Dat schrijft 
Van Rijn vrijdag aan de Tweede Kamer. Voor dit voornemen stelt de bewinds-
persoon 4 miljoen euro beschikbaar. 

Het bedrag is afkomstig uit de 11 miljoen euro die tijdens de Begrotingsafspraken 
voor 2014 extra voor de ondersteuning van de informele zorg is vrijgemaakt.

Van Rijn: ‘Mantelzorgers, vrijwilligers en professionals vullen elkaar aan. Zorg kan 
alleen passend zijn, als we aansluiten op de persoonlijke situatie van cliënten. 
De aanwezige mantelzorgers en vrijwilligers zijn daarvan een wezenlijk onderdeel en 
dienen daarom betrokken te worden’. 

In voor mantelzorg
De 4 miljoen euro wordt met het programma ‘In voor Mantelzorg’ beschikbaar voor 
80 geselecteerde zorgaanbieders, die concreet en binnen 12 maanden meetbaar man-
telzorgers in hun organisatie betrekken. Bijvoorbeeld een GGZ instelling die mantel-
zorgers een adviserende rol geeft of een ouderenzorgorganisatie die de sociale omge-
ving van een cliënt (digitaal) in beeld brengt en op die manier verbindt.

Toekomstagenda informele zorg
Met de Kamerbrief heeft Van Rijn de toekomstagenda van de informele zorg en on-
dersteuning naar de Kamer gestuurd. Die agenda is opgesteld met betrokken partijen 
en bepaalt de koers voor de komende jaren. De staatssecretaris zegde de agenda toe in 
zijn visiebrief over mantelzorg; ‘Versterken, verlichten en verbinden’. Voor projecten 
die uit de agenda voortvloeien is 1 miljoen beschikbaar.

Hervorming langdurige zorg
De inzet van Van Rijn op het gebied van informele zorg kan niet los worden gezien 
van de hervorming van de langdurige zorg. Het versterken van de positie van mantel-
zorgers en vrijwilligers en het verbeteren van hun ondersteuning zijn vanaf begin af 
aan belangrijkste pijlers onder de hervorming.
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Buurtzorg Son en Breugel
Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die verzorging en verpleging levert. Buurtzorg 
Son en Breugel bestaat uit 2 teams. Een somatisch team wat zich richt op mensen met 
een zorgvraag die te maken heeft met een lichamelijke klacht, ziekte of beperking. 
En een psychogeriatrisch team, kortweg het pg-team, die zich richten op mensen die 
ernstige geheugenproblemen hebben zoals de ziekte van Alzheimer.

De kracht van Buurtzorg is, dat wij met een klein team van maximaal 12 (wijk)ver-
pleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden op een persoonlijke manier zorg bij de 
mensen thuis leveren. Het zijn zelfsturende teams , dat wil zeggen dat er geen mana-
ger is die de teams aanstuurt. Buurtzorg Nederland is de overkoepelende organisatie. 
De teamleden helpen de zorgvrager bijvoorbeeld met de persoonlijke verzorging, het 
klaarzetten en geven van medicijnen, en de zorg in de laatste fase van het leven. Ook 
verrichten wij handelingen op verzoek van de behandelend (huis)arts of specialist zo-
als insuline spuiten, het verzorgen van wonden, het geven van injecties of het bestrij-
den van pijn. 

Met de huisartsen in Son en Breugel is er een goed en regelmatig contact, waardoor 
er, als het nodig is voor dezorgvrager, snel overleg kan plaatsvinden. Ook met andere 
eerste lijns werkers is er zonodig overleg. Verder is er een nauwe samenwerking met 
een oefentherapeute en ergotherapeute, beiden ook uit Son en Breugel. Het werkt 
erg prettig om hen in te kunnen schakelen om samen te kijken naar oplossingen om 
de zorgvrager zo lang mogelijk en zo zelfstandig mogelijk thuis te laten wonen. Ie-
dere zorgvrager krijgt een persoonlijk begeleider. Samen bekijkt men wat er aan zorg 
nodig is, waarbij we ook rekening houden met veranderingen in de toekomst. Daarbij 
ondersteunen wij ook de familie en mantelzorgers. 

Wij streven er naar om de zorgvragers zo lang mogelijk de regie te laten houden over 
hun leven, daarom gaan we uit van de eigen mogelijkheden van dezorgvrager. 
We bekijken samen welke zorg en begeleiding men nodig heeft en houden zoveel 
mogelijk rekening met de wensen. Als het tot de mogelijkheden van de cliënt behoort, 
kijken we samen ook wat u zelf weer zou kunnen (leren) en hoe de zelfstandigheid 
bevordert kan worden.

Iedereen mag men zelf aangeven van welke zorgaanbieder zij zorg willen ontvangen. 
Indien mensen kiezen voor Buurtzorg, dan kunnen de beide teams regelen dat er een 
indicatie wordt opgesteld als u van ons zorg wilt ontvangen. Per januari 2015 gaat de 
eigen bijdrage vervallen omdat deze persoonlijke zorg gaat vallen onder de ZVW, de 
zorgverzekeringswet. Als u contact met Buurtzorg Son en Breugel op wil nemen kan 
dit via de volgende telefoonnummers:
* Somatische team: 06-83222717   * PG team: 06-10252816.
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Wat misschien ook nog aardig is om te vermelden: het is niet alleen fijn is om zorg 
van Buurtzorg te ontvangen, het is ook fijn om er te werken. Buurtzorg Nederland is 
dit jaar voor de derde keer uitgeroepen tot werkgever van het jaar!

www. buurtzorgnederland.

Valys, uitstapjes buiten de eigen regio
Valys is voor vervoer buiten de regio voor reizigers met een mobiliteitsbeperking. 
Voor de korte afstanden is er in veel plaatsen een lokaal of regionaal vervoerssys-
teem. Maar als u verder van huis wilt, dan is er Valys. U kunt Valys gebruiken als u 
verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Voor een bezoek aan familie of 
vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen. Met Valys krijgt u voor een 
aantrekkelijk tarief vervoer dat u veilig en comfortabel naar uw bestemming brengt.
U heeft nu meer keuzes in het Valys vervoer. Naast het Valys taxivervoer, dat u van 
deur tot deur brengt, biedt Valys u ook verschillende mogelijkheden om de taxi te 
combineren met de trein. Het nieuwe van Valys is dat u een treinreis onder volledige 
begeleiding kunt maken met Valys Begeleid of, als u zelfstandig wilt reizen, met 
Valys Vrij.

Valys basis:
Valys Basis is er voor sociaal-recreatieve uitstapjes buiten uw regio. U kunt Valys 
gebruiken als u verder reist dan 5 OV-zones vanaf uw woonadres. Valys Basis brengt 
u waar u met het lokale of regionale vervoerssysteem niet kunt komen. Voor een be-
zoek aan familie of vrienden of fijn een dagje op stap met de kleinkinderen.
Met Valys Basis krijgt u voor een aantrekkelijk tarief taxivervoer.

Valys Begeleid: 
Valys Begeleid is een geheel nieuwe vorm van vervoer: van deur tot deur met taxi 
en trein onder volledige begeleiding. Op 30 stations kunt u Valys Begeleid gebruik 
maken.

Valys Vrij: 
Valys Vrij is vervoer van deur tot deur met taxi en trein, waarbij u de treinreis geheel 
zelfstandig maakt. U kunt van alle stations gebruik maken. 
Voor uitgebreidere informatie: www.valys.nl  of telefonisch via de klantenservice 
telefoonnummer 0900 - 9630 (€ 0,05 per minuut). De Klantenservice is bereikbaar 
van 09.00 uur 's ochtends tot 17.00 uur 's middags, van maandag t/m vrijdag. U kunt 
ook een e-mail sturen aan: info@valys.nl

Bron: website Valys: www. valys.nl
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Wtcg korting vervalt per 01-01-2015
De Wtcg korting op uw eigen bijdrage komt te vervallen. Afhankelijk van uw per-
soonlijke situatie kan dit betekenen dat de eigen bijdrage die klanten betalen aan het 
CAK in 2015 hoger wordt. Wat dit voor u gaat betekenen kunt u berekenen via een 
rekenmodule op www.hetcak.nl.
Het is nog niet duidelijk welke ondersteuning uw gemeente gaat geven. Zij zullen 
kijken naar uw individuele situatie. Gemeenten mogen zelf bepalen welke criteria zij 
daarbij hanteren. Dit kan dus verschillen opleveren tussen gemeenten.
Het is mogelijk dat u voor uw meerkosten ondersteuning kunt krijgen vanuit uw 
gemeente. Het is ook mogelijk dat u uw zorgkosten fiscaal kunt aftrekken. In het 
eerste geval is uw gemeente uw aanspreekpunt en in het tweede geval de Belasting-
dienst.

Pijnplatform
Nog een prima website over pijn is: www.pijnplatform.nl

Het Pijn Platform Nederland vraagt begrip, steun en een betere Pijnzorg voor ieder-
een.
Op deze website staan interessante zaken en vanuit deze site kunt u veel links vinden 
naar andere interessante websites.
Ook staat ook de treffende tekst:
Pijn belemmert het bestaan.
Pijn is veelal ondraaglijk.
Pijn vreet energie,
Pijn is schadelijk.
Pijn sloopt!

Weetjes & websites
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Informatiepunt Wlz-overgangsrecht voor 
vergeten groep geopend
Vanaf dinsdag 14 oktober 2014 is er een speciaal informatiepunt voor mensen die in 
2015 met het overgangsrecht in de Wlz te maken krijgen. Dit informatiepunt is bedoeld 
voor de zogenaamde vergeten groep: mensen die intensieve zorg krijgen op basis van 
AWBZ-functies en klassen. Ook wel zorg zonder verblijf genoemd.

Vanaf 1 januari 2015 regelt de Wet langdurige zorg (Wlz) de zorg voor mensen die 
permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid nodig hebben. Voor mensen 
met een AWBZ-indicatie voor een zorgzwaartepakket (ZZP) is geregeld dat zij vanaf 
2015 zorg krijgen uit de Wet langdurige zorg.
Ongeveer 14.000 kinderen en volwassenen krijgen dit soort intensieve zorg op basis 
van AWBZ-functies en klassen. Deze mensen zouden eerst overgaan naar gemeenten 
of de zorgverzekeringswet. Na protest van Ieder(in) en Per Saldo is ervoor gekozen 
om deze ‘vergeten groep’ in aanmerking te laten komen voor het overgangsrecht in de 
Wlz.

Wat houdt het Wlz-overgangsrecht in

Het Wlz-overgangsrecht geldt zowel voor jeugd als voor volwassenen. Het houdt het 
volgende in:
• Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) geeft u een Wlz-indicatiebesluit dat 
          geldig is tot en met 31-12-2015.
• Daarmee houdt u het hele jaar 2015 aanspraak op dezelfde soort zorg en uren 
          als in 2014.
•        Heeft u een persoonsgebonden budget (pgb)? Dan blijft het zorgkantoor hier
          voor verantwoordelijk. Het zorgkantoor stuurt u informatie over uw pgb in     
          2015.
• Als u 18 jaar of ouder bent, blijft u een eigen bijdrage betalen.
Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) zal uw situatie in de loop van 2015 opnieuw 
beoordelen en bekijken welke zorg u vanaf 2016 nodig heeft. Dat kan Wlz-zorg zijn. 
Het kan ook zijn dat u niet in aanmerking komt voor Wlz-zorg. U krijgt dan vanaf 
2016 ondersteuning en zorg van uw gemeente en zorgverzekeraar.

Wie kan gebruikmaken van het Wlz-overgangsrecht?
• Mensen met minimaal 18 dagdelen zorg en ondersteuning per week.
• Dat kan gaan om kortdurend verblijf, begeleiding groep, behandeling groep en   
          individueel verpleegkundig toezicht.
• Meervoudig complex gehandicapte kinderen met verstandelijke beperkingen 
          tussen de 5 en 19 jaar, die intensieve kindzorg krijgen.
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• Mensen met een ernstige verstandelijke beperking die per week minimaal 8   
          dagdelen behandeling groep krijgen.
• Mensen met een indicatie voor kortdurend verblijf (logeren).
• Mensen met een ernstige lichamelijke beperking die 25 uur of meer per week 
          individuele zorg krijgen (persoonlijke verzorging, begeleiding en/of verple
          ging).
• Volwassenen met individueel verpleegkundig toezicht in verband met thuis-
          beademing.

Wat moet u hiervoor doen?
Uw huidige AWBZ-indicatie kan niet automatisch omgezet worden naar een Wlz-
indicatie voor het jaar 2015. U moet daarvoor eerst akkoord geven. Daarvoor krijgt u 
een brief met een antwoordformulier van het CIZ. Het CIZ stuurt de brief in de week 
van 20 oktober 2014. U moet het antwoordformulier invullen en voor 15 november 
2014 naar het CIZ sturen.

U heeft al contact met de gemeente over uw zorg in 2015
De gemeente heeft uw gegevens gekregen omdat u een indicatie heeft voor zorg zon-
der verblijf. Heeft uw gemeente al contact met u opgenomen over uw zorg en onder-
steuning of pgb in 2015? Dan kunt u toch nog gebruikmaken van het Wlz-overgangs-
recht. Stuur daarvoor het antwoordformulier voor 15 november in.

Met vragen kunt u bij ons terecht
Voor vragen over het overgangsrecht in uw persoonlijke situatie kunt u vanaf dinsdag 
14 oktober 2014 terecht bij het Informatiepunt Wlz-overgangsrecht van Ieder(in) en 
Per Saldo.
Dit informatiepunt is maandag t/m vrijdag bereikbaar van 10 tot 17 uur op telefoon-
nummer 030 7897878. U kunt ook uw vragen per mail sturen naar 
wlz-overgangsrecht@iederin.nl

                                                                  Bron: website Ieder(in) – artikel 13-10-2014
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NVA Congres Utrecht 31 oktober 2014

Op 31 oktober jl. vond het jaarlijks congres van de NVA (Nederlandse Vereniging 
van Autisme) plaats in Utrecht. Staatsecretaris Martin van Rijn van VWS opende het 
congres. Zijn belangrijkste woorden waren: herkenning, erkenning en participatie van 
mensen met autisme.

Pas na herkenning en erkenning kun je aan talentontwikkeling werken. Door over-
dracht naar gemeentes ontstaan er betere integrale verbindingen, volgens Van Rijn.
Autisme is complex; het is voor iedereen weer anders. Houd rekening met persoonlij-
ke omstandigheden. Participatie van mensen met autisme, kan beter volgens dhr. Van 
Rijn; dus een einde aan alle vooroordelen.

Aan het eind van zijn toespraak onthult Staatssecretaris Van Rijn de nieuwe slogan 
van de Autismeweek: ‘autisme is niet te genezen, onbegrip wel’

Het programma zag er als volgt uit:
--- Opening door Martin van Rijn, Staatssecretaris VWS
--- Autisme in de DSM-5 - door Annelies Spek
--- Autisme vroeg signaleren – door Ina van Berckelaer Onnes
--- Autisme in de maatschappij – door Stephan Brandligt
--- Autisme creatief – door Jarl van Maltha
--- Muziek en autisme – door Aaltje van Zweden/Mathieu Pater
--- Autisme en een verstandelijke beperking – door Nannie Kruissel
--- Autisme, levenskwaliteit en geluk – door Peter Vermeulen Autisme Centraal
--- Afsluiting – drankje op de informatiemarkt.

Het was een inspirerend, leerzaam congres. Voor meer informatie zie de website: 
www.autisme.nl
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Wat doe ik als mijn gemeente mijn huishoudelijke hulp 
stopt of wijzigt?
Veel gemeenten stoppen met de huishoudelijke hulp of willen de bestaande indicaties 
veranderen. Hiervoor hebben we vorige week uitgebreid aandacht gevraagd op onze 
site en in de media. In dit artikel leggen we uit wat u tegen het stopzetten of wijzigen van 
de hulp kunt doen.

Wat mag de gemeente?
De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Ook voor 
mensen die al hulp hebben. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoon-
lijk gesprek onderzoeken of deze algemene regels passend zijn voor uw specifieke 
situatie. Is dat niet het geval, dan moet de gemeente u de mogelijkheid bieden om een 
maatwerkvoorziening aan te vragen. 
Dit geldt voor alle vormen van huishoudelijke hulp (1 en 2).

De gemeente mag de hulp ook onderbrengen in een algemene voorziening, waarbij 
mensen bijvoorbeeld tegen gereduceerd tarief zelf hulp kunnen inkopen. 
Maar ook hier geldt dat vervolgens met u samen moet worden bekeken of dat in uw 
geval passend is.
Kortom, het zonder enig onderzoek of motivering hulp schrappen of wijzigen mag 
dus niet. Het feit dat de gemeente moet bezuinigen, geldt niet als afdoende 
motivering!

Wat kunt u doen?
Dat hangt ervan af hoe u bent geïnformeerd.

U heeft alleen een vooraankondiging gekregen
Het kan dat uw gemeente u alleen een brief heeft gestuurd dat uw hulp stopt of veran-
dert, zonder uitnodiging voor een gesprek. 
Als dit nieuwe voorstel niet passend voor u is, laat dat dan meteen weten aan 
de gemeente en vraag een persoonlijk gesprek aan.

Voorbeeldbrief die u kunt downloaden.

U heeft een wijzigings- of beëindigingsbesluit gekregen
Als u een lopende indicatie heeft, moet uw gemeente altijd een wijzigings- of beëin-
digingsbeschikking aan u sturen. Tegen deze beslissing kunt u bezwaar aantekenen. 
Ook het besluit van de gemeente als antwoord op uw verzoek voor een maatwerkop-
lossing, geldt als een besluit waartegen u bezwaar kunt maken.
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Standaardbezwaarschrift die u kunt downloaden.

Hoe herkent u een besluit?
Een wijzigings- of beëindigingsbesluit is te herkennen aan de bezwaarclausule aan 
het eind van de brief. Die clausule begint met: “Indien u het niet eens bent met deze 
beslissing, kunt u binnen …. bezwaar aantekenen….”

U heeft meestal zes weken de tijd om een bezwaarschrift in te dienen. Deze termijn 
begint te lopen op de dag nadat de beslissing verzonden is. Als u te laat bent met het 
verzenden, wordt het bezwaarschrift niet in behandeling genomen. Dan staat het 
besluit vast!

Waar moet u op letten in het gesprek met de gemeente?

De gemeente moet vooraf duidelijk maken wat het doel is van het gesprek. (Uw doel 
is duidelijk, maar het is ook goed om te weten wat de gemeente van plan is). U mag 
iemand meenemen naar het gesprek of kunt de gemeente vragen naar de mogelijkheid 
van cliëntondersteuning. In het gesprek zal duidelijk moeten worden of de voorgestel-
de oplossing passend en betaalbaar is. Als dat niet het geval is, dan moet u dat heel 
goed kunnen uitleggen.

Van de uitkomst van het gesprek krijgt u een verslag. Bent u het hiermee eens dan 
tekent u voor akkoord. Als u zich niet herkent in dit verslag tekent u voor gezien. 
In beide gevallen kunt u een aanvraag voor een maatwerkvoorziening indienen.

                                                               Bron: website Ieder(in) – artikel 12-11-2014
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Regelhulp
De website www.regelhulp.nl is totaal vernieuwd.
Regelhulp is een wegwijzer van de overheid voor iedereen die op zoek is naar zorg 
en ondersteuning.Deze website bevat actuele en betrouwbare informatie op het ge-
bied van zorg, welzijn, opvoeden en opgroeien, en sociale zekerheid. Regelhulp biedt 
zowel landelijke informatie als informatie uit uw eigen gemeente.

Vergoeding lidmaatschap patiëntenverenigingen
Lid worden van een patiëntenvereniging kan vele voordelen met zich meebrengen. Zo 
kan een patiëntenvereniging de belangen van mensen met een bepaalde aandoeningen 
behartigen, bijvoorbeeld bij bedrijven, overheden en zorgverzekeraars. Verder kunnen 
leden onderling via forums en netwerken contact zoeken of informatie uitwisselen. 
Om voor vergoeding in aanmerking te komen hebben een aantal zorgverzekeraars de 
voorwaarde dat de patiëntenvereniging moet zijn aangesloten bij de NPCF, het lande-
lijk platform GGZ of Ieder(in). Voor meer informatie zie de website:  
www.zorgwijzer.nl/vergoeding/patientenverenigingen

Campagne NPCF Word Wakker; 
de verkeerde zorgpolis kan u duur komen te staan. Elke najaar worden we overspoeld 
door commercials van zorgverzekeraars. En dan is de keuze aan u: blijft u zitten waar 
u zit, of gaat u op zoek naar een zorgpolis die beter bij u past?
Blind vertrouwen
Uit onderzoek dat patiëntenfederatie NPCF dit jaar door Motivaction liet doen, blijkt 
dat de meeste mensen zich niet erg verdiepen in hun polisvoorwaarden. Mensen gaan 
er vaak blind vanuit dat ze een passende zorgpolis hebben. Minder dan de helft van 
de Nederlanders bekijkt jaarlijks welke polis het beste past. Tegelijkertijd weten we 
dat mensen soms flink moeten bijbetalen als blijkt dat hun zorgaanbieder geen con-
tract met de zorgverzekeraar heeft. Een goedkope polis komt mensen soms duur te 
staan.
Campagne 'Word wakker' van de NPCF
Reden voor patiëntenfederatie NPCF om dit jaar een te campagne te starten. Doel van 
de campagne is mensen bewust maken van het belang zich te verdiepen in de polis-
voorwaarden. En om zich te realiseren welke consequenties er verbonden zijn aan het 
kiezen of verlengen van een zorgpolis.
 Filmpjes, gids en checklist Dat gebeurt aan de hand van patiëntverhalen; interviews 
en filmpjes over mensen die dat ervaren hebben. “Ik bleek ineens te moeten bijbe-
talen. Nooit bij stilgestaan toen ik de polis koos.” Ook is er een gids met daarin alle 
actuele en relevante informatie over zorgverzekeringen en het stelsel. Duidelijk en 
begrijpelijk opgeschreven, en te gebruiken als (digitaal) naslagwerk. Onderdeel van 
de campagne is ook om een kritisch patiëntenpanel te laten oordelen over zaken als 

Weetjes & websites
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de informatievoorziening van zorgverzekeraars en de begrijpelijkheid van het po-
lisvoorstel. Daarnaast is er samen met een aantal patiëntenorganisaties een online 
keuze-hulp ontwikkeld. Aan de hand daarvan kunnen mensen een persoonlijke 
checklist uitdraaien voor het maken van de juiste keuze.
Feiten en fabels Als rode draad door de campagne lopen de feiten en fabels, waar 
ook een quiz van is gemaakt zodat men de kennis kan testen. ‘Als je zorgverzeke-
raar een contract heeft met het ziekenhuis, kun je bij iedere specialist in dat zieken-
huis terecht.’ Feit of fabel?
‘Een collectieve verzekering is goedkoper dan een individuele.’ Feit of fabel? Op 
deze, en nog veel meer vragen, geeft patiëntenfederatie NPCF de komende maan-
den antwoord. Voor meer informatie kunt u terecht op www.npcf.nl.

Openingstijden bibliotheekpunt Berkenstaete Son en Breugel 

Vanaf heden geopend. 
Vanaf 5 november 2014 kunnen bewoners van Berkenstaete en buurtbewoners rond 
Berkenstaete in Son en Breugel, boeken lenen en inleveren in het nieuwe bibliotheek-
punt in het Atrium. 
Deze kleine Bibliotheek, die onderdeel is van Bibliotheek Dommeldal, is onlangds 
feestelijk geopend. Het is een Bibliotheek met een bescheiden collectie, die steeds 
groter wordt, naarmate ook meer buurtbewoners er enthousiast gebruik van maken.

Bibliotheek in de buurt
Bewoners van Berkenstaete en buurtbewoners boffen met deze Bibliotheek in de 
buurt. Zij kunnen er snuffelen in de boekenkast. En zoeken met de computer in de 
collectie van de “grote” Bibliotheek. Ook kunnen ze boeken reserveren en inleveren. 
Medewerkers staan klaar om te helpen of te adviseren.
De Bibliotheek in het Atrium is wekelijks open op woensdagochtend van 9.30 tot 
11.30uur en op vrijdagmiddag van 14.00-16.00uur.

Bibliotheek in het centrum
Natuurlijk blijft Son & Breugel ook beschikken over een “grote” bibliotheek, midden 
in het centrum aan de Airbornelaan.
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..... en een gelukkig en voorspoedig nieuwjaar!


