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Nieuwe contracten met
(zorg)aanbieders Wmo
Vijf hoofdaanbieders voor
schoonmaakondersteuning en
begeleiding
Vanaf 1 januari 2017 is in elk gebied
één hoofdaanbieder verantwoordelijk
voor de schoonmaakondersteuning én
begeleiding. Welke aanbieder u moet
hebben, leest u hier:

Welzorg – voor uw hulpmiddelen
Welzorg wordt vanaf 1 november 2016
de nieuwe leverancier van hulpmiddelen
voor de gemeente Emmen. Gebruikt u
nu een rolstoel, rollator, tillift of ander
hulpmiddel van Schreuder? Dan wordt
deze door Welzorg overgenomen. U
krijgt in oktober een brief met meer
informatie en een sticker die u op uw
hulpmiddel kunt plakken.
Heeft u vragen of wilt u meer informatie
over Welzorg?
Bel dan naar: 0900 - 0400 097 of mail
naar: emmen@welzorg.nl.

Emmen Noord
Emmen Oost
De Velden
De Blokken
De Monden
Emmen Zuid

AtHomeFirst
AtHomeFirst
Thalia Thuiszorg
Dokter Schoonmaakorganisatie BV
Dokter Schoonmaakorganisatie BV
Promens Care

Het kan zijn dat er iets voor u
verandert. U hoort daar meer over van
uw hoofdaanbieder.
Heeft u nu al vragen?
Bel dan met het Zorgloket via nummer
14 0591.
Beschermd Wonen
De gemeente heeft met 13 (zorg)
aanbieders een contract gesloten voor
Beschermd Wonen. Woont u bij een
aanbieder waar de gemeente na 1
januari 2017 geen contract meer mee
heeft? Dan wordt met u gezocht naar
een passende oplossing. Wij nemen
contact met u op voor 1 november.
We zorgen ervoor dat iedereen voor
1 januari een passende vorm van
ondersteuning heeft.

Beste mensen,
Afgelopen periode zijn er belangrijke
besluiten genomen door het college en de
gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2017 werken
we met onafhankelijke toegangsteams
die een plaats krijgen in de zes Emmense
gebieden. Dezelfde gebiedsindeling die Sedna
en de aanbieders schoonmaakondersteuning
nu ook hanteren. Achter de schermen zijn we
druk bezig alles op tijd voor elkaar te krijgen.
Dat doen we samen met andere organisaties
in het werkveld. In deze nieuwsbrief gaan we
kort in op De Toegang. Aan het eind van het
jaar ontvangt u hierover meer informatie.
Ondertussen ‘draait de wereld gewoon door’.
Dat blijkt wel uit de andere onderwerpen
die in deze nieuwsbrief aan de orde
komen. Zo zijn er nieuwe contracten met
verschillende Wmo aanbieders afgesloten,
gaan we in op de Week van de Mantelzorg
en op vervangende ondersteuning voor
mantelzorgers om hen even te ontlasten
(respijtzorg).
Tot slot wil ik de Seniorenraad ook via deze
weg van harte feliciteren met hun 25 jarig
jubileum. Een mooie mijlpaal! Gelijk ook
een goed moment om mijn waardering uit
te spreken aan alle adviesraden. Zij geven
gevraagd en ongevraagd advies op allerlei
ontwikkelingen binnen de gemeente die u
allen aangaat. Dat houdt ons scherp en komt
de aanpak van de gemeente ten goede!
Wethouder Jan Bos
Zorg en welzijn

Mantelzorg in beeld
Meneer en mevrouw Smit redden zich
prima samen in hun huisje in Veenoord.
Meneer Smit lijdt aan Parkinson en
Parkinson dementie en kan daardoor een
heleboel kleine dingen niet meer zelf.
Mevrouw Smit vindt het vanzelfsprekend
dat zij voor haar man zorgt. Af en toe is
het best zwaar: “Veel mensen realiseren
zich niet wat het is om mantelzorger te
zijn, dat ben je namelijk 24 uur per dag,
7 dagen per week.” Dankzij de zorg
die mevrouw Smit aan haar man geeft,
kan hij bij haar thuis blijven wonen.
Drie dagen per week gaat meneer Smit
naar de dagopvang van Oldersheem.
Hij heeft het daar erg naar zijn zin. Op
deze manier wordt mevrouw Smit een
beetje ontlast, zodat zij tijd heeft voor
zichzelf en andere bezigheden, zoals het
huishouden: “Hij heeft er een hekel aan
als ik dat doe als hij thuis is”, zo vertelt
mevrouw Smit.
Waardering
Mevrouw Smit helpt haar man met zijn
sokken, dat lukt hem zelf niet meer. Ze
scheert hem iedere ochtend. Ze doet
zijn gehoorapparaat in en ze helpt hem
bij het aantrekken van zijn jas. Dit is een
kleine greep uit de vele handelingen die
mevrouw Smit dagelijks voor haar man
doet, uit liefde. Ze maakt regelmatig
dankbaar gebruik van het aanbod
aan activiteiten dat het Contactpunt
Mantelzorg organiseert. Zo is mevrouw
ook blij met de waardering en afleiding
tijdens de Week van de Mantelzorg.
Mevrouw Smit is ook dit jaar weer van
de partij bij de opening: “Dat is altijd
hartstikke leuk, even wat anders, even
eruit”. Ze volgt ook een workshop
bloemschikken tijdens de Week van de
Mantelzorg. Wilt u ook meedoen met
een activiteit tijdens de Week van de
Mantelzorg? Kijk dan op
www.gemeente.emmen.nl.

Wat is respijtzorg
Mantelzorgers zorgen met liefde voor hun naaste. Af en toe
kan het nodig zijn om even wat tijd voor uzelf te hebben.
Dit kan alleen als u weet dat uw naaste de juiste zorg of
ondersteuning krijgt tijdens uw afwezigheid. Deze zorg
of ondersteuning om de mantelzorger even te ontlasten
noemen we respijtzorg.
Verschillende mogelijkheden
Er zijn verschillende vormen van respijtzorg, denk aan
respijtzorg thuis of buitenshuis, door vrijwilligers of
professionals, eenmalig of met regelmaat. Dit hangt
helemaal af van welke zorg en ondersteuning nodig is.
Bent u mantelzorger en heeft u een adempauze nodig?
Bel dan het Zorgloket 14 0591.

Mantelzorgcompliment
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, een geldbedrag van €250,-.
Bijvoorbeeld iemand van het Contactpunt Mantelzorg,
Welzijngroep Sedna, een thuiszorgmedewerker,
de huishoudelijke hulp of een fysiotherapeut. Het
voordrachtformulier vindt u op
www.gemeente.emmen.nl.

De Toegang tot hulp
verandert
De toegang tot ondersteuning verandert
Vanaf eind november informeren we u over De Toegang.
Vanaf 1 januari 2017 staan in Emmen toegangsteams
voor u klaar in zes verschillende gebieden. Nu kunt
u, als u ondersteuning nodig hebt, terecht bij een
aanbieder die deze ondersteuning levert. Na 1 januari
2017 kunt u hiervoor terecht bij het toegangsteam. Voor
overige of eenvoudige vragen kunt u nog altijd terecht
bij het Zorgloket van de gemeente of bijvoorbeeld
de Infohuzen. Eind november krijgt u hierover meer
informatie toegestuurd.

MEE Drenthe cliëntondersteuning
MEE Drenthe is er voor onafhankelijke cliëntondersteuning. Een cliëntondersteuner kan
u helpen bij een gesprek dat u met de gemeente heeft, het duidelijk krijgen van uw
hulpvraag, het maken van de juiste keuze of het regelen van de juiste hulp. Hiervoor
hoeft u niets te betalen.
Kijk voor meer informatie op www.meedrenthe.nl
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