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Interview Jan Bos

“Verandering maakt onzeker, zeker als
antwoorden op zich laten wachten”
Alweer zes maanden is de gemeente verantwoordelijk voor
de nieuwe Wmo taken dagbesteding, beschermd wonen, individuele- en groepsbegeleiding en vervoer van mensen. Een
belangrijke opgave, waarbij we ernaar streven dat niemand
‘tussen wal en schip’ valt en de afgesproken ondersteuning
gegeven wordt. Dat is goed gelukt, mede dankzij de inzet
van veel organisaties , mantelzorgers , vrijwilligers en de gemeente. Wel met de nodige hobbels, want er moest in korte
tijd veel geregeld en afgesproken worden. Tot op het laatste
moment was soms onduidelijk hoe we het gingen doen. En
dat was natuurlijk voor niemand handig en prettig.
Met een nieuwe verdeling van zorg en ondersteuning loop
je natuurlijk tegen de nodige vragen aan. Waarvoor kun
je terecht bij verpleegkundigen of artsen (vergoedt de
zorgverzekering), voor ondersteuning (via de gemeente) en
langdurig verblijf (via de wet langdurige zorg). Er zijn nog de
nodige ‘rafelrandjes’ bijvoorbeeld tussen ondersteuning en
langdurig verblijf. De komende tijd werken we hieraan met
de verschillende aanbieders. En zoals altijd met veranderingen,
kom je gaandeweg nieuwe vraagpunten tegen.
Merkt u dat u ergens niet uit komt? Laat dit vooral weten.
Rechtstreeks bij uw aanbieder werkt vaak het beste of bij het
Zorgloket van de gemeente. Welke rol de ombudsfunctionaris
kan spelen, leest u op pagina 4.
We werken toe naar een andere aanpak, waarin het gezin of
de hulpvrager centraal staat en ondersteuning zoveel mogelijk
dichtbij georganiseerd is . Dit betekent dat we allemaal anders moeten werken waarbij ondersteuning op maat gegeven
wordt. Daarbij wordt meer dan u misschien gewend bent, gekeken naar wat u zelf en samen met familie en vrienden kunt
. Op die manier willen we de ondersteuning geven die het
beste bij u past en houden we het betaalbaar. In de tweede
helft van 2015 gaat de gemeente of aanbieder met iedereen

die al ondersteuning heeft in gesprek om de persoonlijke
situatie opnieuw te bekijken
Heeft u ondersteuning en wilt u uw persoonlijke situatie
nadrukkelijk bespreken? Vraag gerust een gesprek aan en
neem iemand mee die uw situatie kent. Als dat niet lukt,
kunt u medewerkers MEE Drenthe vragen zoals u verderop
kunt lezen. Twee weten meer dan één!
Jan Bos
Wethouder zorg en welzijn

Wat is nu eigenlijk de Wmo
(AWBZ is niet klakkeloos overgegaan in Wmo, wist u dat…?)
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is sinds
januari 2015 veranderd. Dezelfde naam, maar met meer
ondersteuningstaken om mensen zo lang mogelijk zelfstandig
thuis te laten wonen. Taken zoals begeleiding en beschermd
wonen, die eerst via de AWBZ werden uitgevoerd, worden nu
door de gemeente uitgevoerd. Wat voor veel onduidelijkheid
heeft gezorgd, is dat veel mensen denken dat de vraag of men in
aanmerking komt voor ondersteuning, op dezelfde manier wordt
bekeken als bij de AWBZ. Dat is niet het geval. In de nieuwe Wmo
wordt veel meer gekeken naar wat men zelf nog kan en wat
familie, vrienden en bekenden kunnen doen.

De Wmo kijkt naar het resultaat en hoe het resultaat kan
worden bereikt. Dat kan door middel van wat iemand zelf
kan, eigen kracht. En naar wat hun familie, vrienden, buren
en vrijwilligers kunnen betekenen Dit noemen we het sociale
netwerk. Lukt het niet zelf of met hulp van mensen uit uw
sociale netwerk? Dan is het mogelijk dat u via de Wmo
ondersteuning op maat krijgt. Dit wordt het ‘anders organiseren
van de zorg’ genoemd. Kijken naar het resultaat, inzetten
van eigen kracht, het sociale netwerk en daar waar nodig
ondersteuning door professionals op maat.

In gesprek met Lammie de Vries
Lammie de Vries is ervaringsdeskundige op het gebied van
Wmo. Ze heeft MS en moet daarom vaak een beroep doen op
verschillende voorzieningen zoals een scootmobiel. ‘Ik ben blij dat
ik in Nederland woon. Als je ziek bent kun je naar de dokter, je
krijgt een behandeling of medicijnen die nodig zijn. Als je vanwege
je ziekte of handicap echt iets nodig hebt, kun je een beroep doen
op de Wmo zoals schoonmaakondersteuning of hulpmiddelen.
In andere landen is het vaak minder goed geregeld. Ik snap ook
dat deze zorg op deze manier niet meer betaalbaar is op de lange
termijn, er moest iets veranderen. Nu krijgen we van alles minder
en moeten we meer zelf doen met hulp van mensen uit onze
omgeving.’

Lammie is naast Wmo gebruiker ook gemeenteraadslid voor
Wakker Emmen, actief in de diaconale werkgroep van haar kerk en
in Dabar, het samenwerkingsverband van diaconale werkgroepen
in Emmen. Ze heeft veel contact met andere mensen die gebruik
maken van de Wmo. ‘Ik hoor van mensen die al jaren lang gebruik
maken van zorg en ondersteuning dat men nu de bomen door
het bos niet meer ziet. Daar worden ze onrustig en angstig van.
Omdat men voor bepaalde zaken toch echt afhankelijk is van
ondersteuning en men weet niet hoe de vork in de steel zit. Ik ben
benieuwd hoe de gemeente en de landelijke overheid dit verder
gaat uitvoeren en goed uitlegt aan mensen. Mijn tip? Geef de
mensen die gebruik maken van de Wmo goede voorlichting en blijf
met ze in gesprek zodat je weet wat hen bezig houdt.

In gesprek met Ria van Oosten
‘Maak het probleem niet groter dan je zelf bent’, dat is het
motto van Ria van Oosten (60). Ze heeft sinds haar 21e
Reumatoïde Artritis, een chronische aandoening, waarbij
gewrichtsontstekingen op de voorgrond staan. ‘Dankzij
mijn rolstoel ben ik mobiel. Van stil zitten hou ik niet ik zit
in veel commissies en verenigingen. Van het bestuur van de
tennisvereniging tot de Wmo-raad. Zo blijf ik actief en betrokken
bij de samenleving. Wat ik zelf kan, dat doe ik zelf. Al zou het
beter zijn iets meer naar mijn lichaam te luisteren. Als iets niet
lukt, bedenk ik eerst hoe ik het zelf kan oplossen. Lukt iets echt
niet? Dan doe ik een beroep op de gemeente. Ik probeer zoveel
mogelijk mijn omgeving in te zetten, maar mijn sociale contacten
bestaan voornamelijk uit mensen die ook afhankelijk zijn van
zorg en ondersteuning’.

‘Boodschappen bij de slager en de bakker doe ik zelf. Mijn
bestelling geef ik van te voren telefonisch door. Als ik daar aan
kom rijden komt de medewerker al naar buiten zodat ik de
winkel niet in hoef met mijn rolstoel. In de supermarkt kennen
de medewerkers mij, ze helpen gelijk om alle boodschappen bij
elkaar te zoeken en in te pakken. Dat is vertrouwd en geeft een
veilig gevoel. Het is echt niet altijd makkelijk om hulp te vragen’.
‘Ik maak me zorgen over de toekomst en wat er nog gaat
veranderen binnen de Wmo. Ook ik denk lang na of en wanneer
ik moet bellen om ondersteuning. De gemeente luistert goed naar
mensen die ondersteuning nodig hebben, maar dat kan nog veel
beter. En de medewerkers moeten vaker op huisbezoek gaan. Dan
kunnen ze de situatie het beste inschatten’.

Wassen en Strijken
Sinds januari 2015 krijgt de gemeente minder geld van
het rijk voor de schoonmaakondersteuning. Daarom biedt
de gemeente het wassen en strijken vanaf 1 april anders
aan. Als de gemeente heeft besloten dat u recht hebt
op schoonmaakondersteuning, kunt u vanaf die datum
gebruik maken van de algemene voorziening wassen en
strijken. Het is geen standaard onderdeel meer van de
Wmo schoonmaakondersteuning. Wanneer u hiervan
gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de
schoonmaakaanbieder. De schoonmaakaanbieder bepaalt in
overleg met u wat u binnen het wassen en strijken zelf wilt

doen, wat iemand uit uw omgeving kan doen en wat u wilt dat
de schoonmaakaanbieder voor u doet.
Er zijn wel een aantal voorwaarden. U kunt maximaal 2 uur per
week gebruik maken van wassen en strijken.
En er geldt een bijdrage van 5 euro per uur. Deze bijdrage
kunt u in veel gevallen vergoed krijgen van de gemeente.
Mocht uit onderzoek blijken dat de algemene voorziening
wassen en strijken voor u geen passende oplossing is, dan
kan het wassen en strijken toch onderdeel blijven van de
schoonmaakondersteuning.

Mantelzorgcompliment:
van aanvraag naar voordracht
Het mantelzorgcompliment is veranderd.
Voorheen kon de zorgvrager een
formulier invullen en opsturen naar
de SVB zodat de mantelzorger het
compliment kon ontvangen. Sinds dit
jaar wordt het mantelzorgcompliment
aangeboden door de gemeente. De
gemeente Emmen kiest er voor om dit
via een voordracht te doen, net als bij
een lintje. Vrijwilligers of professionals
uit het zorgnetwerk van de zorgvrager
kunnen de mantelzorgvrager voordragen.
Zoals een wijkverpleegkundige,
huishoudelijke hulp of iemand via het
Contactpunt Mantelzorg. Hester Elijzen,

voorzitter van het Contactpunt Mantelzorg
in Schoonebeek, heeft al een aantal
mantelzorgers voorgedragen: “Ik vind
het belangrijk dat de Gemeente Emmen
het Mantelzorgcompliment uitreikt. Deze
mantelzorgers verzorgen hun partner, vader,
moeder of kind met liefde. Dat is lang
niet altijd makkelijk en overkomt je. Als de
gemeente dat dan waardeert is dat heel erg
fijn”. Als voordrager gaat Hester in gesprek
met de mantelzorger en de zorgvrager om
er achter te komen of de mantelzorger
aan de ‘criteria’ voldoet. De mantelzorger
moet minimaal 8 uur per week zorg
verlenen en doet dit al minimaal een jaar.

Daarna vult ze het voordracht formulier
in en stuurt ze dat naar de gemeente.Het
mantelzorgcompliment is een blijk van
waardering dat bestaat uit een geldbedrag.
Voor 2015 is dit bedrag vastgesteld op
€ 250,-. Als kinderen tot 18 jaar deel
uitmaken van het gezin van de zorgvrager
dan wordt dit bedrag verhoogd met € 50,per kind.
Wilt u meer weten over het
mantelzorgcompliment?
Kijk op www.emmen.nl of neem contact
op met het Zorgloket van de Gemeente
Emmen: zorgloket@emmen.nl of 140591.

Waarvoor is het
zorgloket?
Het Zorgloket kan helpen om samen de weg te vinden in alle
regelingen van de zorg. De medewerkers kunnen informatie
geven over de bestaande en de nieuwe regelingen. Ze
helpen graag en ondersteunen met informatie en advies. Het
zorgloket is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur – 16.30
uur. Bel naar 140591 en vraag naar het zorgloket of mail naar
zorgloket@emmen.nl.

Centrum voor
Jeugd en Gezin
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk
voor de uitvoering van de Jeugdhulp. Gemeente Emmen heeft
dit belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).
Vragen op het gebied van opvoeden en opgroeien kun je
24 uur per dag en 7 dagen per week stellen bij het CJG
via het contactformulier op de website of telefonisch via
0800-8505050. Voor meer informatie, kijk op
www.centrumjeugdengezin.nl.

Ombudsfunctie
Ben je niet tevreden over de ondersteuning, zorg of hulp
die je ontvangt en lukt het niet om deze klacht op te lossen
met je aanbieder of de gemeente? Dan kun je terecht bij
het Meldpunt Zorgombudsfunctie, telefoon:
050 727 15 05. De Zorgombudsfunctie is een onafhankelijke
functie ondergebracht bij Zorgbelang Drenthe.
De ombudsfunctionaris is op dinsdag en woensdag tijdens
kantooruren te bereiken.

Overgang AWBZcliënten ‘begeleiding’
naar Wmo
Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor een
groot deel van de voormalige AWBZ taken. Deze taken vallen
nu onder de Wmo. Misschien verandert uw situatie.
Heeft u een AWBZ-indicatie ‘begeleiding’? Dan gebruikt u nu
het overgangsrecht. Loopt deze indicatie af na 31 december
2015. Dan ontvangt u tot en met 31 december dezelfde zorg.
De komende maanden onderzoeken wij of u vanaf 1 januari
2016 nog ondersteuning nodig hebt, maar dan vanuit de
Wmo. Hiervoor maken wij een afspraak met u. U krijgt tussen
begin juni en eind september een brief van ons, met daarin
een datum en tijdstip voor een afspraak. Voor het gesprek
komen wij komen u langs. Bij dit gesprek mag iemand
uit uw netwerk aanwezig zijn, bijvoorbeeld een familielid,
mantelzorger of een kennis. Ook kunt u gebruik maken van de
gratis cliëntondersteuning door MEE Drenthe, kijk daarvoor op
www.meedrenthe.nl of bel naar 0592 30 39 99
Samen kijken we wat u zelf kunt, waar mensen uit uw
omgeving u mee kunnen helpen en waarbij u hulp of
ondersteuning nodig heeft. Voor 1 november 2015 ontvangt u
een brief met ons besluit. Hierin staat welke ondersteuning
u na 1 januari 2016 vanuit de Wmo krijgt.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het
Zorgloket van de gemeente via zorgloket@emmen.nl of
bel naar 14 0591.

MEE Drenthe
MEE Drenthe biedt in opdracht van de gemeente Emmen
onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner
kan u helpen bij een gesprek dat u met de gemeente heeft,
het helder krijgen van uw hulpvraag, het maken van de juiste
keuze of het regelen van de juiste hulp. Hiervoor wordt geen
eigen bijdrage gevraagd.
Kijk voor meer informatie op www.meedrenthe.nl

www.emmen.nl/wmo
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