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Mantelzorgcompliment
De gemeente Emmen waardeert wat mantelzorgers doen. Het
mantelzorgcompliment is een beloning voor mantelzorgers.
Het bedrag voor 2018 is € 200,-. Mantelzorgers die ouder zijn
dan 18 jaar, kunnen het mantelzorgcompliment krijgen.
Mantelzorgcompliment in 2017 al gekregen? Dan hoeft u niets te
doen
Alle mantelzorgers die het mantelzorgcompliment in 2017
hebben gekregen, ontvangen hem dit jaar vanzelf. De gemeente
stuurt deze mensen nog wel een brief om te controleren
of er iets is veranderd. Daarna ontvangen zij vanzelf het
mantelzorgcompliment. NB Er zijn nog enkele aanvragen voor het
mantelzorgcompliment van 2017 in behandeling. Deze moeten
bijvoorbeeld nog worden aangevuld met (betaal) gegevens van de
mantelzorgers.
lees verder op pagina 2

Beste mensen,
Nu ik dit schrijf, sta ik op het punt afscheid te nemen
als wethouder. Voor mij een goed moment om terug te
kijken op de afgelopen vier jaar.
Mee doen
Toen ik begon, wist ik niet precies wat me te wachten
stond. Maar…. ik had snel door hoe belangrijk het is
voor kwetsbare inwoners om zo goed mogelijk mee te
doen aan de samenleving. Als dat niet goed meer lukt
en familie en bekenden niet (meer) kunnen helpen, kan
de gemeente ondersteunen.
Ik heb veel mensen gezien en gesproken. Een deel van
deze mensen is en blijft afhankelijk van ondersteuning.
Met hun eigen inzet en hulp en ondersteuning van
mantelzorgers, vrijwilligers en professionals kunnen zij
zich dan toch goed redden.
Hart en ziel
Met hart en ziel heb ik mij de afgelopen jaren ingezet
voor de kwetsbare inwoners. Dit heb ik heel graag
gedaan. In mijn volgende baan bij PubliekVervoer (waar
Wmo- en leerlingenvervoer onder valt) blijf ik betrokken
bij kwetsbare inwoners. Daar kijk ik erg naar uit.
Nu ik dit laatste voorwoord schrijf, hoop ik dat iedereen
‘eruit haalt wat er in zit’. Binnen de mogelijkheden die
er zijn. Ook met een beperking: leef je leven zo goed
mogelijk.
Dat is wat ik iedereen
toewens!
Jan Bos
Wethouder Zorg,
Welzijn en
Volksgezondheid
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‘Nieuwe’ mantelzorgers
Mantelzorgers die in 2017 geen
mantelzorgcompliment hebben gekregen,
kunnen dit jaar een mantelzorgcompliment
krijgen als iemand anders hem of haar
opgeeft. Medewerkers of vrijwilligers uit
de omgeving van de zorgvrager kunnen
dit doen. De zorgvrager kan zijn of haar
mantelzorger dus niet zelf opgeven.
Voor het opgeven van een ‘nieuwe’
mantelzorger moet een formulier worden
ingevuld. Deze staat op de website van de
gemeente Emmen.

In gesprek met Karin Stiksma, directeurbestuurder van De Toegang
Stichting De Toegang bestaat nu één jaar. In deze en
de volgende nieuwsbrieven kijken we terug op het
afgelopen jaar. Dit doen we door in gesprek te gaan met
verschillende betrokkenen. Het eerste gesprek is met
Karin Stiksma, directeur-bestuurder van Stichting De
Toegang. (In de volgende nieuwsbrief komt een Wmocliënt aan het woord). We vragen Karin waarom ze dit
werk doet, hoe ze de toekomst ziet en wat ze van de
samenwerking met de gemeente Emmen vindt.

Wat staat er dit jaar nog te gebeuren?
We gaan nu kijken hoe we al onze taken het beste kunnen
aanpakken/uitvoeren. Vanaf begin dit jaar kwamen
schulddienstverlening, Wmo hulpmiddelen en vervoer erbij.
Ook gaan we dit jaar nóg meer samenwerken met andere
organisaties zoals Welzijngroep Sedna en het onderwijs. We
willen zo dicht mogelijk bij de mensen komen te staan.

Uitbetaling
De uitbetaling van het
mantelzorgcompliment is half juni voor
iedereen die dan bij de gemeente bekend
is. Mantelzorgcomplimenten die later
worden aangevraagd (of waarvan de
gegevens nog niet volledig zijn), worden
later uitbetaald.

Hoe is de samenwerking met de gemeente Emmen?
De gemeente Emmen maakt het beleid (de plannen) en De
Toegang geeft onafhankelijk advies en doet de uitvoering. We
horen van mensen dat ze dit waarderen. De samenwerking met
de gemeente is goed. De Toegang heeft wel de tijd nodig gehad
om een eigen manier van werken te ontwikkelen. We gaan van
een oude aanpak naar een nieuwe aanpak en dat heeft tijd
nodig.

Ombudsman Sociaal
Domein denkt met
u mee
Bent u inwoner van de gemeente Emmen? En heeft u
een klacht, een vraag of een probleem over de Wmo, de
Jeugdwet of de Participatiewet? Neem dan contact op met
de Ombudsman Sociaal Domein. Dit is Fred Molenhuis.
Het is belangrijk dat u het probleem eerst met de gemeente
of de zorgaanbieder bespreekt. Als u daar niet uit komt, dan
kunt u hulp vragen aan de Ombudsman Sociaal Domein. Hij
is onafhankelijk en onpartijdig.
Contactgegevens Ombudsman Sociaal Domein
Telefoon: 050-7271505 (werkdagen 9 - 17 uur)
E-mail: ombudsmansd@zorgbelang-drenthe.nl
De Kazerne
Annerweg 30
9471 KV Zuidlaren

medewerkers zijn toegewijd, deskundig en hebben hart voor
de zaak. Het gaat natuurlijk niet altijd zonder fouten maar ons
uitgangspunt is dat we ervan leren en onszelf willen blijven
verbeteren. We zijn goed op weg maar zijn er nog niet. Op dit
moment zijn we bijvoorbeeld bezig om de bereikbaarheid en de
doorlooptijden te verbeteren. We hebben regelmatig contact
met de Ombudsman Sociaal Domein. Hij geeft aan dat hij van
inwoners hoort dat we goed luisteren en dat we deskundig zijn.
Dat is fijn om te horen.

Waarom is de Toegang voor jou belangrijk?
Mijn doel is dat alle inwoners van Emmen die (tijdelijke)
ondersteuning nodig hebben, dat ook krijgen. Ik wil dat mensen
zoveel mogelijk kunnen blijven doen wat ze deden. Daar zet ik
me iedere dag opnieuw voor in, met hart en ziel. Ik geloof in de
eigen kracht van mensen. De Toegang kijkt naar dát wat voor
iemand mogelijk is. We zorgen ervoor dat iemand inzicht krijgt
in zijn/haar situatie. Ook kijken we of er mensen uit de directe
omgeving zijn die kunnen helpen om de situatie te verbeteren.
Als het nodig is, verwijzen we iemand door. In 2017 hebben we
ruim 1.500 gezinnen kunnen helpen. Daar ben ik blij mee.
Hoe kijk je terug op het afgelopen jaar?
Het was een ontzettend boeiend en intensief jaar, al vanaf
dag één. We hebben veel bereikt, maar er is ook nog
genoeg te doen. Iedereen werkt hard en de werkdruk is
hoog. Crisissituaties komen er soms dwars door heen. Onze

Wil je nog iets kwijt?
Hebt u een vraag? Neem dan contact met ons op.
Laat ook van u horen als u niet tevreden bent. Kom gerust
langs, we zijn er voor u. U kunt ook bellen (gratis 0800 1525)
of mailen naar: info@detoegangemmen.nl. Op de website:
www.detoegangemmen.nl ziet u welk toegangsteam bij u
in de buurt zit.

Publiek Vervoer Groningen Drenthe
Vanaf maandag 9 april 2018
rijden veel taxi’s in Groningen
en Drenthe in naam van ‘Publiek
Vervoer Groningen Drenthe’. Dit
is een samenwerkingsverband
waar ook de gemeente Emmen
aan mee doet. Met PubliekVervoer
kunnen alle mensen in de provincies
Groningen en Drenthe makkelijk en
betaalbaar reizen; In de stad en op
het platteland. Door verschillende
soorten vervoer samen te voegen,
komen er in de nabije toekomst
betere reismogelijkheden.

Wmo-pas houders
Mensen met een Wmo-pas, kunnen
goedkoper met taxi(busjes) reizen. Alle
gebruikers van de Wmo-pas hebben een
informatiepakket en een nieuwe Wmopas gekregen. De oude Wmo-pas kan
vanaf 9 april niet meer gebruikt worden.
Voor mensen met een Wmo-pas
verandert er verder niet zo heel veel.
De taxi vervoerder blijft DVG Doornbos.
Voor het bestellen van een (taxi)rit moet
wel een ander nummer worden gebeld:
0800- 8294235. Via de website www.
publiekvervoer.nl kan ook een (taxi)rit
besteld worden.

Op de taxi(busjes) ziet u vanaf 9 april dit
logo staan:

Meer informatie en contact
Op de website www.publiekvervoer.nl
staat alle informatie en het laatste
nieuws. (Deze informatie is voor iedereen
goed leesbaar)
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