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Links Marloes Wierenga, rechts Karin van Dijk

De Toegang van start
Vanaf 1 januari is de onafhankelijke
Toegang gestart. Ik heb een rondgang
in de gebieden gemaakt en heb vele
bevlogen medewerkers gezien. In
veel gevallen zag ik dat er al nauw
samengewerkt wordt met medewerkers
van andere organisaties en instellingen
in de wijk. Zij zetten zich allemaal in
om - met de inwoner die een hulpvraag
heeft - te kijken welke ondersteuning het
beste werkt. Ik hoop dat u deze grote
inzet ook opmerkt als u met uw vragen
aanklopt in de wijk.

‘Straks doe ik weer
alles zelf’
Sinds 1 januari is de Toegang van start.
Karin van Dijk (47) uit Emmen kreeg al
snel met De Toegang te maken omdat zij
was ontslagen uit het ziekenhuis, maar het huishouden nog niet zelf kan
doen. ,,Het is al vervelend genoeg dat ik niet kan doen wat ik wil. Zelf
werk ik in de zorg, het is dan lastig om zelf hulp te vragen. Gelukkig werd
ik direct goed geholpen.”
Huisbezoek
Marloes Wierenga, medewerker bij De Toegang, kreeg Karin aan de telefoon:
,,Toen Karin ons belde heb ik direct een afspraak met haar gemaakt voor een
huisbezoek. Karin kon namelijk niet lang staan en niet tillen en bukken. Dan is het
onmogelijk om je huishouden te doen. Ook was er geen alternatief. Met spoed
heb ik hulp voor Karin geregeld. Karin: ,,Ik heb snel hulp gekregen en daar ben ik
erg blij mee. Hoewel het lastig blijft om taken uit handen te geven. Ik ben blij als ik
straks alles zelf kan doen.
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Ik besef dat het ook een spannende
tijd is voor de hoofdaannemers en
verschillende aanbieders. Zij werken
vanaf begin dit jaar op een andere
manier voor een optimale ondersteuning
van onze inwoners. Door ‘te doen’ merk
je vaak wat werkt en wat aanpassing
verdient. Dat zal in dit geval niet anders
zijn en hoort erbij. Belangrijk elkaar
hierover steeds te informeren en in
gesprek te gaan: alleen dan kunnen we
bijsturen. Dus heeft u ervaringen, die
goed werken of minder. Aarzel niet dit
kenbaar te maken.
Jan Bos
Wethouder Zorg,
Welzijn en
Volksgezondheid

Meer informatie
De Toegang in Emmen gaat met u in gesprek als u een Wmovoorziening nodig denkt te hebben. Bijvoorbeeld hulp bij het
schoon houden van uw huis, woonbegeleiding, dagopvang
of beschermd wonen. Vanaf 1 januari 2017 zijn er in Emmen
zes toegangsteams, verdeeld over zes gebieden. De Toegang
is onafhankelijk. Er werken mensen die met u in gesprek gaan
over uw hulpvraag. De toegangsteams bevinden zich bij u in
de buurt. In de loop van dit jaar worden steeds meer taken
aan De Toegang toegevoegd zodat verschillende hulpvragen in
samenhang bekeken worden, in juni wordt als eerst jeugdhulp
toegevoegd aan De Toegang.

Meer informatie over De Toegang vindt u op
www.detoegangemmen.nl of bel gratis naar 0800-1525.

Mantelzorgcompliment
Heeft u in 2016 het
mantelzorgcompliment gekregen
en bent u nog steeds mantelzorger?
Dan moet u in 2017 opnieuw
voorgedragen worden.

die een familielid of partner helpt. Dit
gebeurt uit liefde en is meestal onbetaald
en langdurig. Als gemeente willen we
laten zien dat we dat belangrijk vinden
en dat we dat waarderen en stimuleren.

Wat is een mantelzorgcompliment
Het mantelzorgcompliment is een blijk
van waardering in de vorm van geld. Het
bedrag voor 2017 is vastgesteld op 150
euro. We kennen allemaal wel iemand

Hoe werkt het?
Een mantelzorger kan alleen in
aanmerking komen voor het compliment
als iemand anders hem of haar
voordraagt. Professionals of vrijwilligers

uit het zorgnetwerk van de zorgvrager
kunnen een mantelzorger voordragen.
Bijvoorbeeld iemand van het contactpunt
mantelzorg, Welzijnsgroep Sedna, een
medewerker van De Toegang, een
thuiszorgmedewerker, de huishoudelijke
hulp of een fysiotherapeut. De
zorgvrager kan zijn of haar mantelzorger
dus niet voordragen.
Kijk voor meer informatie op:
www.gemeente.emmen.nl

MEE Drenthe cliëntondersteuning
MEE Drenthe kan u helpen bij een gesprek dat u heeft over bijvoorbeeld Wmo
of jeugdhulp. Ze helpen u om bijvoorbeeld uw hulpvraag helder te krijgen, het
maken van de juiste keuze of het regelen van de juiste hulp. U hoeft hier niets
voor te betalen.
Kijk voor meer informatie op www.meedrenthe.nl of bel naar 0592-303999
Foto: MEE Nederland

Zorgloket
Zorgloket Emmen: de ‘routeplanner
in de zorg.’ Voor al uw vragen
over zorg!
Het Zorgloket werkt niet op
afspraak en is bereikbaar via
telefoonnummer 14 0591 of kom
langs in het gemeentehuis.
De medewerkers van het Zorgloket
helpen u met het vinden van de juiste
weg binnen de zorg. U kunt bij het
loket terecht voor alle vragen over zorg,
gezondheid, welzijn en wonen.

voorzieningen voor mensen met
beperkingen, individuele begeleiding,
dagbesteding, kortdurend verblijf,
begeleiding en vervoer (voorheen
AWBZ ondersteuning). Ook voor
vragen over minimaregelingen,
(medische) bijzondere bijstand kunt u
bij het Zorgloket terecht.

U kunt contact opnemen met het
Zorgloket met vragen over de volgende
onderwerpen:

• Persoonsgebonden budget (PGB)
Een persoonsgebonden budget (PGB)
is een hoeveelheid geld waarmee
u zelf de zorg kan inkopen. De
medewerkers van het Zorgloket
kunnen u voorlichten over aspecten
van het PGB: van de aanvraag tot het
verantwoorden van het budget.

• Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (Wmo)
De Wmo biedt ondersteuning en

• Steunpunt Mantelzorg
Mantelzorg is een onbetaalde
langdurige zorg voor chronisch

zieken, gehandicapten en
hulpbehoevenden door naasten, zoals
familieleden, vrienden, kennissen
en buren. Mantelzorgondersteuning
biedt een luisterend oor en
kan u helpen met vragen over
hulpmiddelen, de opvang van uw
gezin, de rol van de huisarts, etc.
Hierdoor kan overbelasting van de
mantelzorgers voorkomen worden.
• Vrijwilligerswerk en Centraal
Meldpunt Vrijwillige Thuishulp
Wilt u vrijwilligers werk doen of zoekt
u een vrijwilliger? Neem dan contact
op met het Zorgloket. Samen kijken
we hoe u het beste geholpen kunt
worden.

Spreekuur onafhankelijke
zorgombudsfunctionaris
Heeft u als inwoner van de gemeente Emmen een
vraag, een probleem of een klacht over de uitvoering
van de Wmo, de Jeugdwet of de Participatiewet? Komt
u er met de gemeente of uw zorgaanbieder niet uit?
Dan kunt u een beroep doen op een onafhankelijke
zorgombudsfunctionaris.
De zorgombudsfunctionaris is onafhankelijk en niet in dienst bij
de gemeente Emmen of zorgaanbieders. Zij gaat vertrouwelijk
om met alle informatie. De hulp van de zorgombudsfunctionaris
is gratis.
Contactgegevens
Telefoon:
050-7271505 / 06-10812105
(op dinsdag en woensdag)
E-mailadres: zorgombudsfunctionaris@zorgbelang-drenthe.nl
Postadres:
Zorgombudsfunctionaris, De Kazerne,
Annerweg 30, 9471 KV Zuidlaren

Kom naar het inloopspreekuur van de
zorgombudsfunctionaris:
woensdag 22 maart
woensdag 19 april
woensdag 24 mei
10.00-11.00 uur MFC de Deele, Spoel 151 E,
Emmer Compascuum (De Monden)
11.30-12.30 uur WGC de Blokken, Van Echtenskanaal
NZ 161, Klazienaveen (De Blokken)
13.30-14.30 uur WZC de Valkenhof, Boomvalk 80,
7827 HW Emmen (De Rietlanden)

Kunt u niet op het spreekuur komen?
Bel of mail dan om een afspraak te maken.
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