Collectief verzekeren via de
gemeente Emmen
Woont u in de gemeente Emmen en heeft u een inkomen
van maximaal 110% van de bijstandsnorm? Dan kunt
u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering
van de gemeente. Wij bieden twee pakketten die
mogelijk interessant voor u zijn. Zo kunt u kiezen voor
een zorgverzekering die bij u past. Ook uw partner kan
deelnemen en kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.

Eind november is er meer bekend over de vergoedingen,
premies en voorwaarden voor het jaar 2016. U vindt deze
informatie dan op onze gemeentelijke informatiepagina in
huis-aan-huiskrant Emmen.nu en op onze website:
gemeente.emmen.nl.
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Waar kan ik terecht voor hulp
en ondersteuning?
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 geven graag 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 gemeente@emmen.nl

Hoe weten we of u de juiste zorg
of ondersteuning kijgt?
De gemeente Emmen vindt het belangrijk dat u begeleiding krijgt van een
goede aanbieder die past bij uw situatie. Maar hoe weten we nu of u goede
zorg of ondersteuning krijgt?

www.gemeente.emmen.nl
Deze WMO nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Emmen.
De nieuwsbrief verschijnt 2 tot 3 maal per jaar en is bestemd voor
cliënten met een Wmo-voorziening en andere geïnteresseerden.
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Aanbieders met een contract
De gemeente heeft ruim met 80 (zorg)
aanbieders een contract. Samen met de
aanbieder maken we afspraken waar we ons
allebei aan moeten houden. Ook de Wmoraad,
seniorenraad en mantelzorgorganisaties geven
hierover hun mening. Samen stellen we eisen
voor de kwaliteit van de zorg.
Als gemeente gaan we minimaal 2 keer per
jaar naar de aanbieders toe. We bespreken
samen de afspraken. Als aanbieders zich niet
aan afspraken houden gaan we kijken waarom
ze dat niet doen en wat we hier aan kunnen
doen. Als we twijfelen aan de kwaliteit van de
zorg doen we onderzoek.
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PGB
Als mensen zelf zorg inkopen met een
Persoons Gebonden Budget (PGB) zijn ze voor
een groot deel zelf verantwoordelijk voor de
zorg die ze krijgen. De gemeente kijkt wel
mee naar de zorgovereenkomsten die de PGB
houders afsluiten met hun aanbieder. Net als
bij de aanbieders met een contract houden we
in de gaten of de kwaliteit van de begeleiding
goed genoeg is. Als dat niet zo is kan er geen
betaling plaats vinden.
Heeft u klachten over de dienstverlening
door de gemeente of de gecontracteerde
(zorg)aanbieder? Dan kunt u bellen met de
onafhankelijke ombudsfunctionaris via
050 - 727 15 05.

Samen werken aan kwaliteit
Gemeente Emmen wil ondersteuning blijven
bieden aan haar kwetsbare inwoners, zodat zij
kunnen meedoen aan de samenleving of leven
in een schoon en leefbaar huis. Uiteraard kijken
we daarbij ook naar wat naasten en/of vrijwilligers
hierin kunnen betekenen.
De gemeente doet deze ondersteuning niet zelf.
We sluiten hiervoor contracten af met verschillende
zorgaanbieders. Ook letten wij erop of de kwaliteit
goed is. De Wmo-raad en seniorenraad kijken
hierin met ons mee. In deze Wmo-nieuwsbrief leest
u meer hierover.
Mede dankzij heel veel mantelzorgers kunnen
mensen thuis blijven wonen, zo ook meneer
Muskee. In een persoonlijk verhaal vertelt zijn
vrouw hoe ze voor hem zorgt. Op pagina 2 leest u
hoe u net als mevrouw Muskee voorgedragen kunt
worden voor het mantelzorgcompliment.
Jan Bos
Wethouder zorg en welzijn

Mantelzorg in beeld

De Wmoraad is er voor u!

Mevrouw Muskee (78) zorgt voor haar man (81). Na twee hartoperaties is zijn conditie zo verslechterd dat hij veel dingen zelf
niet meer kan. Dankzij de zorg die mevrouw Muskee aan haar man kan geven, kan hij bij haar thuis blijven wonen.
Samen wonen ze in het huis waar ze sinds hun huwelijk in 1959 al wonen. Alle huishoudelijke taken doet mevrouw Muskee.
Maar ook de zorg voor haar man doet ze zelf.

De Wmoraad is er voor alle inwoners van de gemeente Emmen die te maken hebben met een vorm van zorg
die valt onder de Wmo en Jeugdwet. De Wmoraad is een onafhankelijke adviesraad en geeft gevraagd en
ongevraagd advies over het beleid van de gemeente. De ontwikkelingen volgen ze van dichtbij. In Nederland is
het verplicht dat gemeenten een Wmoraad hebben. Ze geven advies over het beleid van nu en nieuw beleid. De
gemeente bespreekt alle voorstellen die te maken hebben met Wmo en Jeugd met de Wmoraad.

Ze helpt hem uit de stoel, want dat lukt hem niet alleen. Ze helpt hem de trap op zodat hij naar boven kan. Af en toe
wandelen ze samen door de tuin.
Elke maand vergaderen
Elke tweede donderdag van de maand komt de Wmoraad
bij elkaar om te vergaderen. Op www.wmoraademmen.
nl staat waar en wanneer de Wmoraad precies vergaderd.
Tijdens de vergadering is er vaaak een beleidsmedewerker
van de gemeente aanwezig, een paar keer per jaar is de
wethouder er ook bij. Zij praten met de Wmoraad over
onderwerpen die op dat moment belangrijk zijn.

Mevrouw Muskee is mantelzorger van haar
man. Door haar zorg heeft hij nauwelijks andere
zorgverleners nodig. Maar mevrouw Muskee zorgt
vooral voor haar man omdat ze bij hun huwelijk
heeft beloofd in voor- en tegenspoed voor hem te
zorgen. Ze zorgt voor hem uit liefde, beiden zijn ze
daar heel blij mee. Ze is ook blij dat de gemeente
mantelzorgers waardeert.

Op zoek naar nieuwe leden
De Wmoraad is op zoek naar nieuwe leden. Bent u betrokken bij
de Wmo en wilt u zich inzetten voor andere mensen die gebruik
maken van de Wmo? Ga naar www.wmoraademmen.nl voor
meer informatie en om u aan te melden.

Openbaar
De vergaderingen zijn openbaar, dus alle inwoners van de
gemeente Emmen kunnen aanschuiven. Als je er als gast bij
bent, mag je ook zelf wat vertellen. De Wmoraad spreekt
niet over individuele onderwerpen, wel kunnen deze
voorbeelden helpen om te bekijken of bepaalde regelingen
juist zijn.

Een Pgb?

Let op tijdig aanvragen
van ondersteuning!
Als u heeft gekozen voor een persoonsgebonden budget? Dan regelt u uw ondersteuning zelf. Dit betekent ook dat u
minimaal 8 weken voordat uw ondersteuning afloopt een nieuwe aanvraag moet indienen bij de gemeente.
Meld uw hulpvraag bij de gemeente Emmen. Dit mag uzelf doen, maar iemand anders mag dat ook voor u doen.
Bijvoorbeeld een familielid of mantelzorger.

Bent u ook mantelzorger
voor uw partner, familielid,
buurman of een vriend?
Een zorgverlener uit het netwerk van de
zorgvrager kan u voordragen voor het
mantelzorgcompliment. Bijvoorbeeld iemand
van het contactpunt mantelzorg, Welzijnsgroep
Sedna, een thuiszorgmedewerker, de
huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut.
Het voordrachtformulier vindt u op
www.gemeente.emmen.nl

De gemeente maakt een afspraak met u voor een
gesprek. Bij dit gesprek mag iemand anders aanwezig
zijn, bijvoorbeeld uw partner of iemand van de
cliëntondersteuning van MEE Drenthe www.meedrenthe.nl
Tijdens het gesprek bespreekt u uw hulpvraag en de
volgende zaken:
• Wat kunt u nog zelf?
• Wat kunnen mensen in uw omgeving voor u doen?
• Zijn er gemeentelijke voorzieningen die uw probleem
kunnen oplossen?

Na het gesprek wordt een plan van aanpak geschreven.
Staat in het plan dat u een maatwerkvoorziening nodig heeft?
Dan kunt u een aanvraag doen bij de gemeente. Soms is het
mogelijk om een maatwerkvoorziening als persoonsgebonden
budget te krijgen. U bespreekt tijdens het gesprek hoe u dit
verder oppakt en aanvraagt.
Heeft u hierover vragen dan kunt u contact opnemen met het
Zorgloket Emmen via telefoonnummer 14 0591

