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Beste mensen,

Klanten tevreden over
schoonmaakondersteuning
en begeleiding Wmo
Mensen die in de gemeente Emmen gebruik maken van Wmo
schoonmaakondersteuning, zijn erg tevreden over de kwaliteit van de
geleverde diensten. De gemeente Emmen heeft dit laten onderzoeken
door Wmo Support uit Enschede. Het doel van het onderzoek was het in
beeld brengen van de tevredenheid van inwoners die gebruik maken van
schoonmaakondersteuning en het beoordelen in hoeverre er sprake is van
een schoon en leefbaar huis. Wethouder Jan Bos: “Aan alle medewerkers
van de betrokken organisaties is dit een groot compliment. In 2016 is
kwalitatief goed werk geleverd.”
Scores rond de 8 gemiddeld
Het onderzoek is uitgevoerd onder 422 klanten die gebruik maken van de Wmo
schoonmaakondersteuning. De algehele tevredenheid krijgt gemiddeld een 8.0.
De tevredenheid over de kwaliteit van het werk krijgt een 8.1 en de hulp bij het
huishouden verdient een pluim met een 8.5.

lees verder op pagina 2

Ook in deze periode zijn er allerlei
aanbieders en organisaties bezig om hun
diensten goed te laten aansluiten op de
hulpvragen die inwoners hebben. Dat
vraagt een grote inzet en vaak al vele
jaren. Des te mooier is het dan, als uit
onderzoek onder inwoners blijkt dat men
in 2016 heel tevreden was over Wmo
Schoonmaakondersteuning en Wmo
begeleiding. Een compliment waard! In
deze nieuwsbrief leest u meer over dit
onderzoek. En ook over de verandering
per 1 juli a.s. rond de toegang voor
Jeugdhulp en de Gebiedsteams van
Welzijngroep Sedna. Ook gaan we kort
in op enkele financiële regelingen en
attenderen we u graag nogmaals op de
zorgombudsfunctionaris binnen onze
gemeente.
Het onderzoek naar de Wmo nieuwsbrief
laat zien dat deze goed gelezen wordt.
Voor ons dè reden om door te gaan met
het uitgeven ervan. Dank aan iedereen
die de enquête heeft ingevuld!
Met de mooie voorjaarsdagen achter
ons, wens ik u een fijne zomerperiode
toe.

Jan Bos
Wethouder Zorg,
Welzijn en
Volksgezondheid
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Schoon en leefbaar huis
De gemeente Emmen had in 2016
drie gecontracteerde aanbieders
voor het uitvoeren van de Wmo
schoonmaakondersteuning. Deze
aanbieders moeten ervoor zorgen dat
inwoners van de gemeente Emmen
die worden beperkt in hun mobiliteit

of zelfredzaamheid, kunnen wonen
in een schoon en leefbaar huis. De
aanbieders zijn At Home First, Dokter
Schoonmaakondersteuning en Thalia
ThuisZorg.
Wmo begeleiding
Voor het onderzoek naar Wmo
begeleiding, heeft Wmo Support in
totaal 197 klanten geïnterviewd van 33

verschillende instellingen die begeleiding
bieden, zoals dagbesteding aan groepen
of persoonlijke begeleiding aan inwoners.
Ook is een aantal inwoners bevraagd die
hiervoor een PGB ontvangen. De klanten
zijn over het algemeen zeer tevreden
over de begeleiding. De professionele
ondersteuning krijgt gemiddeld een 8.1
en de ondersteuningsplannen en de
uitwerking ervan een 7.6.

Voordelige lening voor aanpassingen
in woning
Met de blijverslening biedt de
gemeente Emmen particuliere
woningeigenaren ondersteuning
bij het levensloopbestendig maken
van hun woning. De lening is er
voor woningeigenaren van 50 jaar
of ouder én voor woningeigenaren
met een zorgindicatie. Een
voorwaarde is dat zij investeren
in hun woning om er zo lang
mogelijk zelfstandig te blijven
wonen. Woningeigenaren met een
zorgindicatie kunnen dankzij de
lening meer maatregelen treffen
dan zij via de Wmo vergoed krijgen.
De lening kan bijvoorbeeld gebruikt
worden voor het plaatsen van een
slaap- of badkamer op de begane
grond of voor het verwijderen
van drempels. De blijverslening is
een lening met een lage rente van
minimaal € 2.500 en maximaal
€ 50.000.

Informatie over de lening is te vinden op de website van het Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (www.svn.nl). Bij de gemeente Emmen zijn aanvraagformulieren
verkrijgbaar. Er vindt altijd een krediettoets plaats omdat woningeigenaren de
lasten van de lening moeten kunnen dragen.

Onderzoek Wmo nieuwsbrief
De gemeente Emmen heeft begin dit jaar
onderzocht hoe de Wmo nieuwsbrief
wordt gewaardeerd. De lezers konden
hiervoor een vragenlijst invullen. 507
mensen hebben dit gedaan. Dit is 4,5%
van het totaal. Uit de resultaten blijkt dat
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de nieuwsbrief goed wordt gelezen. Bijna

82% zegt de meeste of alle artikelen te
lezen. De frequentie van vier keer per
jaar is voor 86% voldoende.
35% van de deelnemers aan het
onderzoek is man. 57% is vrouw. 86%
van de lezers van de Wmo nieuwsbrief is
ouder dan 65 jaar, 50% is ouder dan 75

jaar. Eén van de opmerkingen die uit het
onderzoek naar voren kwam, was dat er
dubbelingen in het adres bestand zitten.
Dit is momenteel nog niet opgelost, hier
wordt aan gewerkt.

Jeugd naar de Toegang
Sinds 1 januari kunt u al bij De Toegang terecht voor het aanvragen van een Wmo
voorziening; bijvoorbeeld hulp bij het schoon houden van uw huis, begeleiding bij uw
administratie of beschermd wonen. Vanaf 1 juli kunt u bij De Toegang ook terecht als
u gebruik wilt maken van jeugdhulpvoorzieningen. De Toegang neemt deze taak
per 1 juli over van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Later volgen nog
de toegangstaken voor hulpmiddelen, vervoer, schulddienstverlening en
participatie. De Toegang is een onafhankelijke stichting.
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Toegangsteams
Vanaf 1 juli kunt u bij het toegangsteam
in uw buurt terecht als u gebruik wilt
maken van jeugdhulpvoorzieningen
zoals intensieve ambulante
gezinsondersteuning, hulp bij
persoonlijke verzorging van een jeugdige
of verblijf van een jeugdige in een
woonvoorziening.

Gebiedsteams
Voor informatie en advies over opvoeden
en opgroeien, kunt u vanaf 1 juli
2017 terecht bij de Gebiedsteams van
Welzijngroep Sedna.
Toegangsteams en gebiedsteams bij
u in de buurt
Sinds 1 januari 2017 zijn er in Emmen
zes toegangsteams. Er bevindt zich altijd
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In de laatste week van juni wordt in de hele gemeente Emmen een informatiekaart
over jeugd naar De Toegang huis aan huis verspreid. Krijgt u de informatiekaart in
de laatste week van juni niet binnen, dan kun u deze downloaden op de website
van De Toegang. Wenst u toch een gedrukt exemplaar te ontvangen, neem dan
contact op met De Toegang op telefoonnummer 0800-1525.

Waardering voor de mantelzorger
€200,- mantelzorgcompliment
We kennen allemaal wel iemand die
een familielid of partner helpt. Dit
gebeurt door een familielid of goede
bekende die het vanzelfsprekend
vindt om voor een naaste te zorgen.
De gemeente Emmen komt mantelzorgers graag tegemoet door middel
van het mantelzorgcompliment.
Het mantelzorgcompliment is een

waardering in de vorm van geld. In de
vorige Wmo nieuwbrief heeft een foutief
bedrag gestaan. In tegenstelling tot deze
eerdere berichtgeving is het bedrag voor
het mantelzorgcompliment vastgesteld
op €200,-.
Professionals of vrijwilligers uit het
zorgnetwerk van de zorgvrager kunnen
een mantelzorger voordragen voor het

compliment. Bijvoorbeeld iemand van het
contactpunt mantelzorg, Welzijngroep
Sedna, een thuiszorgmedewerker, de
huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut.
De zorgvrager kan zijn of haar
mantelzorger dus niet voordragen.

Mogelijkheden voor
eventuele tegemoetkoming
voor eigen bijdrage
Krijgt u schoonmaakondersteuning,
gaat u naar dagbesteding of krijgt u
een andere vorm van begeleiding vanuit
de Wmo? Dan betaalt u hiervoor een
eigen bijdrage. De hoogte van de eigen
bijdrage wordt berekend door het
CAK. Is deze eigen bijdrage voor u te
hoog en komt u hierdoor in financiële
problemen? De gemeente Emmen wil
niet dat uw financiële situatie in de weg
zit voor de juiste ondersteuning.

dan kunt u het daar ook aanvragen.
Als u hulp nodig heeft bij het invullen
van een aanvraag dan kunt u ook
gebruik maken van het persoonlijk
spreekuur. Bel 14-0591 voor het
maken van een afspraak. In andere
gevallen mag u contact opnemen met
het budgetadviescentrum. Deze is
bereikbaar op werkdagen van
08.30 - 16.30 uur via telefoonnummer
14 0591. We kijken samen met u naar
een oplossing op maat.

Heeft u een laag inkomen, dan kan
het zijn dat u een beroep kunt doen
op de bijzondere bijstand. Via
www.berekenuwrechtplus.nl kunt u
bekijken of u hierop recht heeft. Zo ja,

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

Zorgombudsfunctionaris mevr. Damhoff

beroep doen op een onafhankelijke
zorgombudsfunctionaris. Dit is mevr.
Damhoff. Zij gaat vertrouwelijk om met
uw 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

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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