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Contactgegevens
Heeft u vragen over zorg en welzijn?
Informatie over de veranderingen vindt
u op www.schinnen.nl/veranderingen
inzorgenwelzijnvanaf1januari2015. Hier
staan ook veelgestelde vragen. Staat
uw vraag er niet tussen? Neem dan
contact op via onderstaande gegevens.
Zorg en begeleiding
Wmo-loket gemeente Schinnen
Postadres:
Postbus 50
6365 ZH Schinnen
Bezoekadres:
Scalahof 1
6365 BK Schinnen
T 14 046
E info@schinnen.nl
W www.schinnen.nl
Voor zorgvragen kunt u terecht bij
het Wmo-loket op:
maandag 09.00 tot 12.00 uur
dinsdag 09.00 tot 12.00 uur
woensdag 14.00 tot 17.00 uur.
donderdag 09.00 tot 12.00 uur
vrijdag 09.00 tot 12.00 uur
Jeugdhulp
Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
Oirsbekerweg 8
6438 HC Oirsbeek
T 046 - 850 69 10
E info@cjg-wm.nl
W www.cjg-wm.nl

a
Specia l voor u
Voor u ligt de Special ‘Samen voor
Elkaar’. Een uitgave van de gemeente
Schinnen om haar inwoners te
informeren over de veranderingen in
zorg en welzijn. Aan bod komen onder
andere de visie van de gemeente op de
aanstaande veranderingen, maar wordt
vooral ook dieper ingegaan op de
(in)directe gevolgen hiervan voor u.
Wat gaat er bijvoorbeeld voor u
veranderen als u een bijstandsuitkering
heeft? Blijft het recht op Wajong
behouden? Waar kunt u na 1 januari
2015 terecht voor jeugdhulp? Blijft het
persoonsgebonden budget bestaan?

Houdt u, als u momenteel AWBZbegeleiding krijgt, dezelfde zorg
verlener? Wat gebeurt er met de
sociale werkvoorziening?
Deze en nog veel meer vragen worden
in deze Special zo goed als mogelijk
beantwoord.

Wilt u reageren op de inhoud
van deze Special? Neem dan
contact op met de gemeente
Schinnen via telefoonnummer
14 046 of via e-mail
info@schinnen.nl.
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Werk en Inkomen
Gemeente Schinnen
Postadres:
Postbus 50
6365 ZH Schinnen
Bezoekadres:
Scalahof 1
6365 BK Schinnen
T 046 - 443 92 33
E p.hensen@schinnen.nl.
W www.schinnen.nl
Kernteam Puth/Sweikhuizen
Inloop: woensdagochtend van 9.00 tot
12.00 uur
Gemeenschapshuis De Trefputh
Kerkweg 117
6155 KL Puth
Kernteam Doenrade
Inloop: dinsdagochtend van 10.00 tot
12.00 uur.
Gasterie Dobbelsteyn
Kerkstraat 23
6439 AN Doenrade
Sociaal Maatschappelijke Adviesraad
gemeente Schinnen
dhr. J. Schoonbrood, voorzitter
T 046 - 443 14 58
E joschoonbrood@home.nl
mevr. J. Stassen, secretaris
T 14 046
E j.stassen@schinnen.nl

Voorwoord

Vanaf 1 januari 2015 wordt
de gemeente Schinnen,
net als alle andere
gemeenten in Nederland,
verantwoordelijk voor werk
en inkomen, jeugdzorg
en de ondersteuning
van onze inwoners met
beperkingen, langdurig
zieken en ouderen. Een
deel van deze taken heeft
de gemeente nu ook al,
een deel neemt zij over
van het Rijk. De gemeenten
worden geconfronteerd met
een flinke korting op de
budgetten voor deze taken.
Hierdoor gaat er nogal wat
veranderen. Dat vraagt
om een andere werkwijze.
De zorg zal dicht bij de
burger en meer met elkaar
georganiseerd moeten
worden.
‘Samen voor Elkaar’ wordt
de nieuwe manier van
samen leven en samen
werken.

De huidige verzorgingsstaat is onbetaalbaar geworden. Dat maakt
een wijziging van het stelsel van zorg en welzijn noodzakelijk.
Omdat de gemeentelijke overheid het dichtst bij de mensen staat,
is het logisch dat zij de taken van het Rijk overneemt. Hierdoor
komt de zorg dichter bij de burger en kan het beter en slimmer
georganiseerd worden. Dat is belangrijk omdat de gemeente meer moet gaan doen
en de zorgvraag zal toenemen, terwijl er minder geld beschikbaar is.
Dit stelt meer nog dan voorheen de kracht van de gemeenschap voorop: inwoners,
organisaties, verenigingen, ondernemers en gemeente. Samen zorgen we voor elkaar.
Mensen voeren zoveel als mogelijk zelf de regie over hun leven en zijn zo min mogelijk
afhankelijk van de overheid. Dat willen de mensen zelf ook het liefst. Het is de taak van
de gemeente om dit te stimuleren en te ondersteunen.
In deze Special leest u meer over de veranderingen en hoe de gemeente hier vorm
aan gaat geven. Hoe de zorg er straks uitziet en wat er verandert, wordt inzichtelijk
gemaakt. Eén ding staat voorop: wie echt zorg nodig heeft, kan daarop blijven rekenen.
We gaan niet meer uit van de beperkingen van mensen maar kijken naar wat echt
nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. De gemeente gaat ‘doen wat nodig
is’. Dit betekent onder andere dat niet elke inwoner met een vergelijkbare problematiek
altijd dezelfde ondersteuning krijgt. Bij het zoeken naar oplossingen voor hulpvragen
sluiten we zoveel mogelijk aan op de persoonlijke situatie.
Daarbij zal de aanspraak op professionele zorg en ondersteuning minder
vanzelfsprekend worden. Hulp uit de omgeving – door familie, buren, vrijwilligers –
wordt steeds belangrijker. Dit is een ingrijpende verandering in onze samenleving.
Meer eigen verantwoordelijkheid, meer samen doen, meer betrokkenheid en zorg
voor elkaar. En wie ècht niet zonder professionele ondersteuning kan, krijgt die ook.
Tijdelijk als het kan, langdurig als het moet.
De omslag die we met zijn allen willen en moeten maken is groot. Het is begrijpelijk
dat in een tijd waarin zoveel verandert, de nodige vragen en zorgen ontstaan.
Zeker bij mensen die door ziekte, ouderdom, beperkingen of problemen afhankelijk
zijn van anderen. Feit is echter ook dat de Schinnense samenleving nú al een zorgzame
samenleving is. Wij vinden het allemaal al vanzelfsprekend om iets voor de buren, de
buurt of een vereniging te doen. Daar zijn wij als wethouders trots op want dat schept
vertrouwen in de toekomst. Een toekomst waarin wij samen voor elkaar èn samen met
elkaar die noodzakelijke omslag gaan verwezenlijken.
Roy van der Broek
Wethouder Participatie
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Karel Wolff
Wethouder Wmo

Peter Janssen
Wethouder Jeugdzorg

Maatschappelijke ondersteuning

Samen
zorgzaam
Al sinds 1 januari 2007 voert de gemeente diverse
taken uit in het kader van de Wet maatschap
pelijke ondersteuning (Wmo). Het gaat hierbij
om taken als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen,
woningaanpassingen en vervoersvoorzieningen.
Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in werking.
Dat betekent dat er taken uit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aan de bestaande
Wmo worden toegevoegd.

Gemeenten nemen als gevolg van
de nieuwe Wmo de zorg op zich voor
mensen die thuis wonen met individuele
begeleiding, dagbesteding en kortdurend
verblijf. Met deze overheveling van taken
gaat een forse bezuiniging gepaard.
Het Rijk vergoedt vanaf dan alleen nog
de zwaarste, langdurige zorg. Dat is
nodig om de zorg betaalbaar te houden.
Zo blijven ook in de toekomst voor
zieningen beschikbaar voor mensen
die deze echt nodig hebben.

Door de zorg betaalbaar te houden
blijven ook in de toekomst voorzieningen
beschikbaar die echt nodig zijn.
Samen zorgen voor elkaar
De overheid wil op deze manier stimuleren
dat u zelf de verantwoordelijkheid neemt.
Dat u vooruit kijkt en datgene regelt wat
nodig en goed is, zowel voor uzelf als de
mensen in uw omgeving. Kunt u het - even
- niet alleen en heeft u hulp nodig? Dan
is het prettig als u geholpen wordt door
mensen die dicht bij u staan zoals familie,
vrienden en bekenden. Liefst zo kort mogelijk, omdat u niet graag afhankelijk wilt
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zijn van anderen. Dit is natuurlijk wederkerig. U helpt anderen en anderen helpen
u. Samen zorgen we voor elkaar.
Wellicht doet u dit nu ook al omdat u
mantelzorger of zorgvrijwilliger bent of
een actieve rol speelt in het verenigingsleven.
Algemene voorzieningen en
maatwerkoplossingen:
Met uw vragen en behoeften kunt u
natuurlijk ook terecht bij het zorgloket in
het gemeentehuis of het dorpskernteam
bij u in de buurt. U kunt dit zowel tele
fonisch, digitaal (via info@schinnen.nl)
of persoonlijk melden. Samen zoeken wij
met u en uw mantelzorger/begeleider
uit hoe uw hulpvraag het beste kan
worden aangepakt. Daarbij kijken we hoe
u uw eigen problemen zo goed mogelijk
zelf kunt oplossen, met bekenden om u
heen en met hulp van de voorliggende
voorzieningen bij u in de buurt,
bijvoorbeeld de dorpsdagvoorzieningen
in de Schepenbank, de Noeber Beemden
en het JIS gebouw in Schinnen.
Waar dat nodig is, kijken we naar een
maatwerkoplossing die het best bij uw
situatie past.

Vragen en antwoorden

Ik heb AWBZ-zorg. Moet ik dat
doorgeven aan de gemeente?
Als u AWBZ-zorg krijgt, hoeft u dit
niet door te geven aan de gemeente.
De gemeente is reeds geïnformeerd
over uw indicatie, de zorg die u krijgt
en - eventueel - de hoogte van uw
pgb. In de loop van 2015, in elk geval
vóór afloop van uw huidige indicatie,
zal de gemeente contact met u
opnemen voor een gesprek. Tijdens
dit zogenoemde keukentafelgesprek
bekijken we samen met u - en
uw eventuele begeleider - welke
ondersteuning nodig is en zoeken we
naar een passende oplossing. Op deze
manier zijn we in staat maatwerk
te leveren en kunnen we de zorg en
ondersteuning goed laten aansluiten
op wat u nodig heeft.

Meer vragen en antwoorden vindt
u op www.schinnen.nl/
samenvoorelkaar en op
www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Informatie over de veranderingen
vindt u op www.schinnen.nl/
veranderingeninzorgenwelzijnvanaf
1januari2015. Ook hier vindt u
antwoorden op veelgestelde vragen.
Staat uw vraag er niet tussen?
Kijk dan bij de contactgegevens op
pagina 2 waar u terecht kunt voor
meer informatie.

Waar kan ik na 1 januari 2015 met
mijn hulpvraag terecht?
Indien u als gevolg van ouderdom,
ziekte of een beperking hulp of

1. Burger meldt zich

?

2. Gesprek met gemeente
Gezinsverband

• Met cliëntenondersteuning/mantelzorg
• Cliënt heeft recht op onderzoek
• Zorg in natura
• Voorlichting over mogelijkheden pgb
• Alle leefgebieden (schulden, werk en
inkomen en Jeugdzorg

Familie of kennis

Ik heb een beperking en thuis
lukt het niet meer zonder
ondersteuning
Algemene voorziening

Eigen kracht

6 WEKEN

Verslag

Ondersteuning Wmo 2015

Ik krijg momenteel AWBZbegeleiding. Houd ik dezelfde
zorgverlener?
Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
Heeft u voor 2015 nog een geldig
indicatiebesluit? Dan loopt de huidige
ondersteuning gewoon door tot
de einddatum van deze indicatie.
Voor indicaties die doorlopen in
2016, is de einddatum vastgesteld
op 1 januari 2016. Het wettelijke
overgangsrecht betekent niet dat
de ondersteuning waar u recht op
heeft per definitie geleverd wordt
door dezelfde zorgverlener. In een
gesprek met u wordt onderzocht of en
welke ondersteuning verder nodig is.
Samen zoeken we naar een passende
oplossing. Hierbij kijken we ook naar
algemene voorliggende voorzieningen.
Voorbeelden van voorliggende
voorzieningen zijn onder andere de
open eettafels binnen de kernen, de
soos, het repaircafé en de wensbus.
De vraag of de ondersteuning van
de huidige zorgverlener wordt
voortgezet, kan dus niet op voorhand
beantwoord worden.

ondersteuning nodig heeft om
zelfstandig te kunnen leven,
kunt u contact opnemen met het
zorgloket van de gemeente of het
dorpskernteam bij u in de buurt.
Tijdens een gesprek bekijken we
welke oplossing het best aansluit
op uw vraag en uw situatie. Hierbij
zal eerst worden nagegaan wat u
zelf, of met hulp van uw omgeving,
kunt doen. Als aanvulling hierop kan
professionele ondersteuning worden
geboden. Zo sluiten we aan op het
uitgangspunt: maatwerk leveren én
‘doen wat nodig is’. Samen zorgen
we voor elkaar.

Dit is afhankelijk van uw eigen
keuze en de uitkomsten van het
gesprek. Natuurlijk streven wij ernaar
dat de overgangscliënten die dit
zelf het liefst willen, hun huidige
zorgaanbieder kunnen behouden.

3. Aanvraag

4. Passende ondersteuning
• Gemeente neemt een besluit.
•	Client kan hier eventueel beroep
doen op de rechter.

2 WEKEN

✔
Maatwerk
voorziening

Bijvoorbeeld een traplift
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Maatschappelijke ondersteuning

Niemand tussen wal en schip
U heeft vast al veel gehoord over
de veranderingen in de langdurige
zorg. Vanaf 1 januari 2015 nemen
de gemeenten zorgtaken van het
Rijk over. Gemeenten krijgen daar
weliswaar geld voor, maar het budget
zal lager zijn.

En toch willen wij onze burgers de noodzakelijke
zorg blijven geven. Er mogen geen mensen tussen
wal en schip geraken. De gemeente kan dat niet
alleen. Wij hebben uw hulp daarbij nodig.
Als we samen de schouders eronder zetten, dan
heb ik er alle vertrouwen in dat het gaat lukken.
Ik hoop dat we straks trots kunnen zijn op hoe wij
in Schinnen omgaan met onze hulpbehoevende
medemens.
Karel Wolff
Wethouder Wmo
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Aan het woord

Over de dorpskernteams

Hèt verschil maak je samen
Een burenhulpproject ‘Hulp in praktijk’, een eetpunt 55+, een
interessebank en een maatjesproject. Het vormt slechts een kleine
greep uit het activiteitenaanbod van de dorpskernteams. Want er
gebeurt in de gemeente Schinnen al heel wat op het gebied van
maatschappelijke ondersteuning. “En dat hoort ook zo,” vindt Henk
Bego, die als opbouwwerker van de welzijnsorganisatie Partners In
Welzijn deel uitmaakt van de kernteams. “Als we willen dat iedereen
langer thuis kan blijven wonen, moeten we daar ook de benodigde
voorzieningen voor treffen. Dat betekent dat je actief op zoek gaat
naar mogelijkheden, verbindingen legt en kansen grijpt.”
“Het belangrijkste hierbij is dat de mensen centraal staan,” beklemtoont hij.
“Je moet kijken wat de behoeften zijn.
Want pas als je de vraag kent, kun je
deze goed beantwoorden. Dat vormt
dan ook de insteek van de activiteiten
die tot nu toe ontwikkeld zijn. Zo werd
bijvoorbeeld het eetpunt 55+ opgericht
omdat we constateerden dat er nogal
wat ouderen thuis vereenzaamden. Zij
vonden vaak niet de moed of de geschikte plek om aansluiting te vinden. Het
eetpunt - in Gasterie Dobbelsteyn - is
een laagdrempelige manier om mensen
bij elkaar te brengen. Een mooi initiatief,
zo blijkt, want de eerste keer schoven al
gelijk vijftig mensen aan.”
Ook bij het burenhulpproject, de interessebank en het maatjesproject worden
voortdurend verbindingen gelegd.
“Met het burenhulpproject vonden we
aansluiting bij het landelijke project
‘Hulp in de praktijk’”, legt Henk Bego uit.
“De insteek is vrijwilligers te vinden die
bereid zijn klusjes over te nemen van
mensen die deze zelf niet meer kunnen
doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om het
snoeien van een haag of hulp bij boodschappen. Heel kleine dingen die echter
wel hèt verschil maken. Datzelfde geldt
voor het maatjesproject waarbij het
vaak simpelweg draait om gezelschap.
Veel ouderen zitten alleen en vinden het
fijn als er eens iemand langskomt voor
een praatje. Door verbindingen te leggen, creëer je kansen. Bij de interessebank leggen we die verbindingen tussen
mensen op basis van gedeelde hobby’s
of interesses.”

“Verbinden was ook het centrale thema
van de landelijke ‘Week van respect’ die
in november plaatsvond,” vervolgt hij.
“In samenwerking met de plaatselijke
basisscholen en de ouderenbond KBO
zijn een aantal activiteiten georganiseerd in het buurthuis en op scholen.
Doel was een brug te slaan tussen jeugd
en ouderen. Ook dat is belangrijk, zo
kweek je wederzijds begrip. We organiseren dus tal van activiteiten waar
iedereen aan mee kan doen. Niemand
mag zich buitengesloten voelen.”
“Een andere belangrijke taak is de terugkoppeling naar de gemeente,” aldus
Henk Bego. “Elke twee weken zit het
dorpskernteam met een wethouder en
een beleidsmedewerker van de gemeente rond de tafel om zaken te bespreken
zodat ook zij weten wat er leeft. Naar
aanleiding hiervan kunnen dan gericht
zaken in gang worden gezet. Met de
oprichting van de dorpskernteams is er
dus één loket gekomen voor iedereen
die vragen heeft over zorg of welzijn
én is er een directe verbinding met de
gemeentelijke organisatie. Zo maken we
samen hèt verschil.”

Als vervolg op de nieuwe aanpak van
de Wet maatschappelijke ondersteuning is de gemeente Schinnen al in
2012 begonnen met het opzetten van
dorpskernteams. Het eerste dorpskernteam, waar in het artikel hiernaast op
wordt ingestoken, werd begin
2013 geopend in Doenrade (Gasterie
Dobbelsteyn).
Ook in Puth/Sweikhuizen (De Trefputh)
is een dorpskernteam actief. Op dit
moment worden ook de voorbereidingen getroffen voor de opstart van
dorpskernteams in Amstenrade (De
Koeteleboet), Schinnen (JIS en Noeber
Beemden) en Oirsbeek (Schepenbank),
zodat in 2015 in elke dorpskern een
team actief is.
De dorpskernteams bieden buurtbewoners op bovengenoemde locaties
de gelegenheid elkaar te ontmoeten.
Zij kunnen hier terecht voor een kop
koffie, een praatje en een luisterend
oor. Daarnaast zijn hier professionals
en vrijwilligers vanuit onder andere
de gemeente, MEE, Partners in Welzijn
(PIW), NOVILife, ‘OZO Doe ik mee’ en
ouderenadviseurs aanwezig om uw
vragen te beantwoorden over uiteenlopende onderwerpen op het gebied van:
• zorg en Wmo
• gezondheid (levensstijl) en welzijn
• veiligheid/overlast
• leefbaarheid/wonen
• relaties/gezin
• inkomen/werk.
Ook is er regelmatig een ‘Open Koffie’.
Deze wordt steeds in een andere kern
van Schinnen georganiseerd en biedt
een platform voor alle burgers, professionals, vrijwilligers, verenigingen en
andere partijen in de gemeente
Schinnen. Zij kunnen zich hier presenteren, netwerken en de benodigde verbindingen leggen naar de gemeente.
De ‘Open Koffie’ vindt één keer in de
twee maanden - altijd op de derde
donderdag van de maand - plaats van
16.00 tot 18.00 uur.
De dorpskernteams spelen een belangrijke rol bij het verbeteren van de
kwaliteit van leven voor de burgers.
Dit gebeurt door het bieden van lokale
ondersteuning op de verschillende
leefgebieden. In Doenrade staat het
dorpskernteam elke dinsdagochtend
van 10.00 tot 12.00 uur voor u klaar in
Gasterie Dobbelsteyn. In Puth/Sweikhuizen gebeurt dit elke woensdagochtend van 09.00 tot 12.00 uur in De
Trefputh.
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J eugdhulp:
één gezin,
één plan,
één regisseur

Jeugdzorg

	

De jeugdzorg valt op dit moment nog onder de
verantwoordelijkheid van meerdere overheden.
In de praktijk leidt dit nogal eens tot versnippering
waardoor de zorg voor jeugd soms tekort schiet.
De nieuwe Jeugdwet die op 1 januari 2015 in werking
treedt, biedt kansen. Vanaf dan is namelijk de
gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van
jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering.

Met dit nieuwe jeugdstelsel kunnen
de knelpunten in het huidige stelsel
opgelost worden. Gemeenten zijn
namelijk beter in staat om maatwerk
te leveren. Ze staan dichter bij het kind
en het gezin waardoor heel gericht
kan worden ingespeeld op specifieke
situaties. Daarbij kunnen zo tegelijkertijd
de benodigde verbindingen worden
gelegd met bijvoorbeeld Onderwijs,
Werk en Inkomen, Sport en Veiligheid.

Dichter bij het kind
en het gezin.
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De belangrijkste
wijzigingen op een rij
✔ E
 r wordt meer gekeken naar
wat het gezin zelf - of met hulp
van het eigen netwerk - kan
oplossen.
✔ De juiste hulp wordt zo dicht
mogelijk bij het kind en het gezin
georganiseerd.
✔ Er komt een betere
samenwerking tussen
professionals. Dit betekent:
minder regels en minder
bureaucratie.
✔ De regie wordt zoveel mogelijk
bij het gezin zelf gelegd: één
gezin, één plan, één regisseur.
Indien nodig wordt professionele
ondersteuning op maat
geboden.

Vragen en antwoorden
Behoudt mijn kind zijn of haar
hulpverlening?
Als uw kind een indicatie voor (jeugd)
hulpverlening heeft die in 2015
doorloopt, dan kan deze hulp in
2015 voortgezet worden bij dezelfde
jeugdhulpaanbieder. Dit geldt voor
de duur van de indicatie tot uiterlijk
1 januari 2016. Daarna zal de situatie
opnieuw worden beoordeeld.
Het is mogelijk dat uw kind vanaf
2016 een nieuwe indicatie voor
(jeugd)hulpverlening krijgt met
mogelijk andere ondersteuning of
zorg. Uitzonderingen hierop vormen
de door de rechter opgelegde
maatregelen zoals pleegzorg,
jeugdbescherming en jeugdreclas
sering. Deze maatregelen kunnen
een langere looptijd hebben en blijven
ook na 1 januari 2016 doorlopen.

Waar kan ik na 1 januari 2015
terecht voor jeugdhulp?
Heeft uw kind een lichamelijke of
verstandelijke beperking? Dan kunt
u terecht bij het Wmo-loket van de
gemeente. Heeft uw kind geestelijke
gezondheidszorg nodig of heeft u
hulp nodig vanwege problemen bij
het opvoeden en opgroeien?
Dan kunt u terecht bij het Centrum
voor Jeugd en Gezin (CJG).
Samen met u wordt bekeken welke
ondersteuning of jeugdhulp uw kind
nodig heeft. Daarnaast kunnen ook
de huisarts, jeugdarts of medisch
specialist doorverwijzen naar vormen
van jeugdhulp.

Heeft u op dit moment een pgb?
Dan is 2015 voor u een overgangsjaar
en behoudt u voor de duur van
de indicatie in 2015, tot uiterlijk
1 januari 2016, uw recht op het
persoonsgebonden budget.

Meer vragen en antwoorden
vindt u op www.schinnen.nl/
samenvoorelkaar, www.cjg-wm.nl en
op www.hoeverandertmijnzorg.nl.
Heeft u nog vragen? Kijk dan bij de
contactgegevens op pagina 2 waar u
terecht kunt voor meer informatie.

Als uw kind na afloop van de indicatie
nog ondersteuning nodig heeft, kunt
u op basis van de dan geldende regels
opnieuw een pgb aanvragen.

Jeugdwet

Blijft het pgb behouden?
Het persoonsgebonden budget (pgb)
is in de nieuwe Jeugdwet opgenomen.

Er komen echter wel strengere
voorwaarden. Daarnaast wordt het
pgb, in het kader van het zogenoemde
trekkingsrecht, vanaf 1 januari 2015
beheerd door het Servicecentrum
PGB van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB). Uw budget staat dus vanaf dan
niet meer op uw rekening maar op de
rekening van de SVB. De zorgverlener
wordt rechtstreeks uitbetaald door
de SVB. Het trekkingsrecht is niet in
het leven geroepen om u de regie
uit handen te nemen maar om de
SVB de mogelijkheid te geven alle
betalingen aan zorgverleners vooraf
te controleren. U houdt dus wel
gewoon de regie.

* Circa 3,5 mld + 400 mln decentralisatie-uitkering centra voor jeugd en gezin.
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Jeugdzorg

Samen aan zet
De toekomst van Schinnen ligt in de
handen van onze kinderen. Ons doel
is dat ieder kind veilig en gezond kan
opgroeien, naar vermogen zijn eigen
talenten kan ontwikkelen en actief
kan deelnemen op school en in de
samenleving.

gezinnen een steuntje in de rug nodig. En dan is vanaf
1 januari 2015 de gemeente aan zet.

Gelukkig groeien de meeste kinderen in Schinnen
al onbezorgd op. Maar soms hebben kinderen en

Peter Janssen,
Wethouder Jeugdzorg

Wij gaan dit doen in goede samenwerking met onze zorgpartners, maar vooral ook in goede samenwerking met de
gezinnen die hulp nodig hebben. Want vanaf 2015 is het
uitgangspunt ‘praten met gezinnen’ in plaats van ‘praten
over gezinnen’.
Samen zijn wij aan zet, samen kunnen we deze klus klaren!
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Aan het woord

Voortvarende aanpak
“De gemeenten Schinnen, Sittard-Geleen, Stein en Beek zijn echte voorlopers wat betreft de decentralisatie
van de jeugdzorg,” vertelt Natasja Janssen, manager Centrum Jeugd en Gezin Westelijke Mijnstreek. “Zes
jaar geleden al legden deze Limburgse gemeenten de basis voor een netwerkorganisatie. Professionals uit
de zorg- en welzijnssector bundelden zo de krachten om opvoedingsvraagstukken samen aan te pakken.”
Inmiddels werken de gemeenten, in de aanloop naar 1 januari 2015, aan een gebiedsgerichte aanpak. Hoe ziet
die aanpak eruit? Natasja Janssen somt de uitgangspunten op.
We werken volgens de methodiek:
één gezin, één plan, één regisseur
Er is één vast aanspreekpunt. Deze
persoon functioneert als regisseur
ofwel casemanager. Dit kan bijvoorbeeld
degene zijn met wie het gezin het eerst
in aanraking komt. Als blijkt dat er
meer problemen spelen, staat het de
casemanager uiteraard vrij om collegaprofessionals in te schakelen, maar hij
of zij blijft voor het gezin wel het vaste
aanspreekpunt.
We stellen vast wat mensen zelf
kunnen doen, wat hun omgeving kan
doen en wat er verder nodig is
De insteek is om het zelfvertrouwen en
de eigen kracht van gezinnen en hun
omgeving te vergroten, zodat ze daarna
weer op eigen kracht verder kunnen.
We zorgen voor een snelle
doorlooptijd
Dit betekent dat binnen 24 uur de juiste
medewerker wordt ingeschakeld en
binnen vijf werkdagen het eerste contact
is gelegd.
We stellen prioriteiten en knippen de
aanpak in kleine, behapbare doelen
Dit biedt overzicht en schept
vertrouwen. Mensen krijgen op
deze manier inzicht in de geboekte
vooruitgang.

We investeren in professionals
We zorgen ervoor dat professionals
aanvullende opleidingen krijgen als hun
kennis - bijvoorbeeld op het gebied van
gespecialiseerde zorg of de expertise
vanuit Bureau Jeugdzorg - aangevuld
dient te worden.

We vieren successen
Dat doen we zowel in de pilot als bij het
starten van een gebiedsteam. Maar we
vieren de successen ook samen met het
gezin als gestelde doelen zijn behaald.

We investeren in het netwerk en
gaan langs bij andere zorgverleners
De komende vier maanden bezoeken
netwerkcoördinatoren, in opdracht
van de gemeenten, alle huisartsen in
de regio om kennis te maken, hen te
informeren en kennis te delen.

We kijken kritisch naar
overlegvormen
We vragen ons continu af welke overleg
vormen nu echt nodig zijn. De gemeenten
in de Westelijke Mijnstreek hebben reeds
een aantal overlegvormen afgeschaft.
De achterliggende gedachte is dat er
vooral mèt gezinnen gepraat wordt in
plaats van óver gezinnen. Zo geef je hen
de kans mee te denken.

We vragen gezinnen wat ze van de
geboden hulp vinden en hoe deze kan
worden verbeterd
Door verbeterpunten in kaart te
brengen, kunnen we optimaal inspelen
op de behoeften. Uit een onderzoek
van de gemeenten in de Westelijke
Mijnstreek bleek reeds dat gezinnen
vinden dat de gehanteerde aanpak hun
zelfredzaamheid vergroot.
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De gebiedsgerichte aanpak is
door de gemeenten ontwikkeld
in samenwerking met het
CJG, vijf kernpartners,
diverse zorgaanbieders en het
onderwijs. De vijf kernpartners
van het CJG zijn Bureau
Jeugdzorg, de GGD, Orbis JGZ,
Partners in Welzijn en MEE
Zuid-Limburg.

I edereen
doet mee

Werk en inkomen

	

Met de Participatiewet komt er één
regeling voor iedereen die voorheen
een beroep deed op de Wet werk
en bijstand (Wwb), de Wet sociale
werkvoorziening (Wsw) en de Wet
werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong).
Werken naar vermogen
De gemeente krijgt een centrale rol
in de uitvoering van deze wet. Ze
biedt waar nodig ondersteuning aan
reguliere werkgevers en werkzoekenden
met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Hierbij wordt uitgegaan van het
principe ‘werken naar vermogen’, bij
voorkeur in een reguliere baan met als
doel economische onafhankelijkheid.
Wanneer regulier werk (nog) niet
mogelijk is, wordt op andere manieren
naar vermogen geparticipeerd. Dit kan
bijvoorbeeld door werk met behoud van
uitkering, vrijwilligerswerk, beschut werk
of arbeidsmatige dagbesteding.
Samen werken aan werk
De Participatiewet wordt uitgevoerd
door de gemeente. Dit gebeurt in
de vorm van een samenwerking
tussen het regionale werkloket en
het gemeentelijk onderdeel Werk en

Op 1 januari 2015 verandert er het een en ander op
het gebied van werk en inkomen. Dan treedt namelijk
de Participatiewet in werking. Doelstelling van deze
wet is om zoveel mogelijk mensen te laten meedoen
op de reguliere arbeidsmarkt. Dit geldt tevens voor
mensen die, om welke reden ook, moeilijk aan een
baan kunnen komen of alleen aangepast werk kunnen
doen. Voor mensen die een bijstandsuitkering hebben
of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn, is het vaak
moeilijk om werk te vinden. Toch is juist dit van groot
belang want werk vormt de sleutel tot meedoen in de
samenleving.

Inkomen. De gemeente verstrekt, indien
dit van toepassing is, op basis van
de Participatiewet een maandelijkse
uitkering. Deze is vergelijkbaar met
de huidige Wwb (bijstand). Daarnaast
werken het regionale werkloket en de
gemeente samen met u aan uw reintegratie/participatie. Hierbij wordt
uiteraard rekening gehouden met
(eventuele) beperkingen, maar kijken we
vooral ook naar mogelijkheden.
De nieuwe route
Bent u een nieuwe cliënt per 1 januari
2015? Dan meldt u zich bij het regio
nale werkloket in Sittard. Daar wordt in
overleg met u ingeschat of er sprake is
van een arbeidsbeperking. Is dat niet het
geval dan wordt ingevolge de Participatiewet beoordeeld of u recht heeft op
een uitkering en op ondersteuning bij
uw re-integratie/participatie. Als wordt
ingeschat dat er wél sprake kan zijn van
een arbeidsbeperking, wordt u in eerste
instantie doorverwezen naar het UWV.
Het UWV bepaalt dan of deze inschatting correct is.
Duurzaam arbeidsongeschikt
Mocht hieruit blijken dat u volledig honderd procent - en voor heel lange tijd
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– duurzaam - arbeidsongeschikt bent,
dan valt u onder de Wajong. Deze wordt
uitgevoerd door het UWV en staat los
van de Participatiewet.
Kijken naar mogelijkheden
Als uit onderzoek van het UWV
blijkt dat er wel sprake is van een
arbeidsbeperking, maar dat u nog
loonwaarde heeft - met andere
woorden niet voor honderd procent
arbeidsongeschikt bent - dan gaat u
in het kader van de Participatiewet
wel naar de gemeente. Het UWV geeft
daartoe een advies mee waarin staat
wat uw mogelijkheden en beperkingen
zijn. Op grond daarvan beoordeelt de
gemeente - samen met u - hoe u het
best kunt re-integreren/participeren
richting betaald werk of richting een
werkervaringsplek, vrijwilligerswerk,
beschut werk of arbeidsmatige
dagbesteding.

Vragen en antwoorden

een bijstandsuitkering wordt hierover persoonlijk door de gemeente
geïnformeerd.

Participatiewet 2015

Ik heb een bijstandsuitkering.
Wat verandert er voor mij?
Als u nu een bijstandsuitkering
ontvangt, is het mogelijk dat er
betreffende de uitkeringsverstrekking
vanaf 1 januari 2015 iets verandert.
Dan wordt namelijk de zogenoemde
kostendelersnorm ingevoerd. Dit betekent dat er wordt gekeken of kosten
gedeeld kunnen worden met anderen
in de woning die ook een inkomen
of uitkering hebben. Uitzonderingen
zijn kinderen met studiefinanciering
en als er sprake is van kamerverhuur.
Voor nieuwe cliënten gaat de
kostendelersnorm direct gelden.
Voor bestaande cliënten bestaat
een overgangsregeling.
Wat betreft de ondersteuning bij
re-integratie blijft er veel hetzelfde. Al beschikt de gemeente straks
natuurlijk wel over een aantal nieuwe
instrumenten waardoor ze nog meer
mensen aan een baan of een arbeidsplek kan helpen zodat zij zich verder
kunnen ontwikkelen. Iedereen met

beschikt om te werken. Beschikt u
hier niet over? Dan hoeft u geen
hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.
Vindt het UWV dat u - gedeeltelijk
- kunt werken? Dan daalt uw uitkering vanaf 2018 met vijf procent. U
ontvangt vanaf dan zeventig procent
van het minimumloon. Als echter na
de beoordeling van het UWV blijkt
dat u nooit meer kunt werken, wordt
uw uitkering niet verlaagd maar blijft
deze ongewijzigd. Meer informatie
hierover vindt u op www.uwv.nl.

Ik werk momenteel in de sociale
werkvoorziening. Behoud ik mijn
werk?
De Wsw blijft bestaan voor iedereen
die op 31 december 2014 een dienstverband heeft via de sociale werkvoorziening. Als uw persoonlijke situatie
hetzelfde blijft, verandert er voor u
dus niets als op 1 januari 2015 de
nieuwe Participatiewet in werking
treedt. Vanaf 2015 wordt niemand
meer toegelaten tot de sociale werkvoorziening. Mensen die momenteel
op de wachtlijsten staan voor de
sociale werkvoorziening krijgen voorrang bij de bemiddeling naar werk.

Alleen mensen die nooit meer
kunnen werken, hebben vanaf 2015
nog recht op Wajong. Wie geen recht
heeft op Wajong, kan bij de gemeente
terecht voor hulp bij het vinden en
houden van werk en/of een bijstandsuitkering.

Ik heb momenteel een Wajonguitkering. Wat verandert er voor
mij?
Als u op 1 januari 2015 een
Wajong-uitkering heeft, behoudt u
uw recht op Wajong en blijft u bij
het UWV. Wel beoordeelt het UWV
opnieuw of u over mogelijkheden

Participatiewet 2015

Ik heb geen
baan en geen
inkomen.

Ik kan werken,
maar heb een
arbeidsbeperking.

Heeft u een vast contract als Wsw’er?
Dan verandert er voor u niets.

Meer informatie vindt u op
www.uwv.nl, www.schinnen.nl en
www.meezuidlimburg.nl. Heeft u
nog vragen? Kijk dan bij de contactgegevens op pagina 2 waar u terecht
kunt voor meer informatie.

Heeft u een Wajong-uitkering? UWV bekijkt of u opnieuw wordt
beoordeeld en blijft uw uitkering en eventuele ondersteuning verzorgen.

Ik kan
niet
werken.

Werkt u nog niet? U kunt per 1 januari
niet meer in de Wsw instromen.

Kunt u door ziekte of arbeidsbeperking
helemaal niet werken? Meld u dan bij UWV.

Wat zijn uw
mogelijkheden?

cv

Heeft u
beperkingen?

Heeft u
ondersteuning
nodig?

plan
van
aanp
a

k

Gemeente

WWW. WERK.NL

aanmelden

Meld uzelf aan bij werk.nl.

Zoek zelf actief naar
een baan.

Komt u niet aan werk?
Dan kijkt u samen met
de gemeenten naar
mogelijke oplossingen.

De gemeente gaat met u in
gesprek en kijkt samen met u
hoe u werk kunt vinden. Dit
kan een gewone baan, een
(beschutte) werkplek met
aanpassingen of een studie zijn.

Als dat nodig is kan de gemeente u of de
werkgever ook extra ondersteunen. Denk
daarbij aan het aanpassen van de werkplek,
extra begeleiding of het subsidiëren van
de werkgever. De ondersteuning die de
gemeente biedt is altijd maatwerk.

Voor meer informatie over uw situatie kunt u kijken op de website van uw gemeente of van UWV.

Extra banen
Werkgevers zetten zich
in om extra banen te
creëren voor mensen
met een arbeidsbeperking.

2015

3.000
overheid

Bijstand, wanneer heb ik er recht op?

2026

6.000
bedrijven

9.000 banen

25.000
overheid

U kunt bijstand krijgen als u geen
werk heeft en geen vermogen.
Hier zijn wel een aantal
voorwaarden aan verbonden.

100.000
bedrijven

125.000 banen

Kijk daarvoor op de website van de rijksoverheid.
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Lukt het niet om aan werk te
komen? Dan kan de gemeente
een tegenprestatie vragen
voor de uitkering.

Werk en inkomen

Meedoen naar vermogen
In Schinnen doet iedereen mee naar
vermogen, dat is een doel waar ik me als
wethouder de komende jaren hard voor
wil maken.

Uiteraard besef ik dat dit hernieuwd ‘noaberschap’
niet van vandaag op morgen geregeld is. En dat de
gemeente deze omslag niet alleen kan maken. Daar
is iedereen voor nodig, jong of oud, afhankelijk of
onafhankelijk van ondersteuning door anderen.
Meedoen naar vermogen dus, investeren in de
‘bijzonderkant’ van de arbeidsmarkt. Niet alleen
omdat dit goed is voor onze samenleving, maar juist
ook voor onze burgers zelf. Want meedoen brengt
mensen eigenwaarde, positiviteit en levensenergie!

Meer mensen, ook mensen met een arbeidsbeperking
moeten meedoen. Liefst in de vorm van een betaalde
baan, en daar waar dit niet mogelijk is in een andere
vorm van participatie. Denk bijvoorbeeld aan
vrijwilligerswerk in de buurt.

Roy van der Broek
Wethouder Participatie

De tijden van ‘ieder voor zich’ zijn voorbij. Meer dan
ooit worden contacten in de buurt, het ‘noaberschap’,
weer van groot belang. Mensen halen ondersteuning,
maar ook plezier, uit hun contacten in de directe
leefomgeving.
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Aan het woord

Samen werken aan werk
“We timmeren al jaren aan de weg om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt een kans te geven
op werk,” vertelt Waleria van der Erf, regiofunctionaris Social Return Westelijke Mijnstreek. Social Return
maakt deel uit van het Werkgeversservicepunt Westelijke Mijnstreek dat zich actief richt op werkgevers om
die kansen te creëren voor werkzoekenden uit de gemeente Schinnen en uit de andere regiogemeenten.
“Want als je wilt dat iedereen meedoet, moet je ook iedereen in de gelegenheid stellen. Dit betekent dat alle
neuzen dezelfde kant op moeten. Het is een gezamenlijke inspanning van werkzoekenden, werkgevers en de
overheid.”
“De insteek van Social Return staat gelijk
aan die van de Participatiewet,” legt
Waleria van der Erf uit. “Wat dat betreft
is er dus - althans voor ons - niets nieuws
onder de zon. Al wordt de doelgroep van
de gemeente een stuk groter aangezien
er straks ook mensen vanuit de Wsw en de
Wajong bijkomen. Bovendien krijgt deze
gemeenschappelijke insteek met de komst
van de Participatiewet wel een flinke
stimulans. Er is namelijk wettelijk een
quotum ofwel doel vastgesteld. In 2026
moeten er in het bedrijfsleven 100.000
en bij de overheid 25.000 extra banen
gecreëerd zijn voor mensen met een
arbeidsbeperking. Deze banen worden ook
wel ‘garantiebanen’ genoemd.”
De balans
“Dit zet alles in een stroomversnelling,”
vervolgt ze. “Het is hierdoor niet
langer vrijblijvend. Werkgevers worden

nadrukkelijk verzocht mee te werken.
Al in 2016 wordt een voorlopige balans
opgemaakt. Dan wordt namelijk gekeken
of bedrijven en overheid zich voldoende
inspannen om dit quotum - 125.000 banen
in 2026 - te behalen. Als blijkt dat dit nog
onvoldoende gebeurt, volgt een boete.”
‘Voor wat, hoort wat’
“Er ligt dus niet alleen een
inspanningsverplichting bij de
werkzoekende,” stelt ze. “Al is die
natuurlijk wel van wezenlijk belang. De
Participatiewet gaat uit van het principe
‘voor wat, hoort wat’. Iedereen werkt
voor zijn of haar geld. Ook als dat geld
van een uitkering komt. Als het mensen
niet - meteen - lukt om een betaalde
baan te vinden, zijn er voldoende
mogelijkheden om toch aan de slag te
gaan. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van
vrijwilligerswerk.”
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Omslag naar kansen
“Alleen als we samen de krachten
bundelen, kunnen we dit realiseren,”
besluit ze. “Iedereen moet een steentje
bijdragen. Er moet een omslag
plaatsvinden. Werkzoekenden spannen
zich in om werk te vinden en werkgevers
zorgen ervoor dat er werk is. Wij
ondersteunen beide partijen om dit te
realiseren. Werkzoekenden worden indien nodig - geholpen bij het vinden
van werk. Werkgevers worden ontzorgd
doordat wij de werkzoekende begeleiden
en ondersteuning bieden op de werkplek.
Zo werken we samen aan werk en krijgt
iedereen ook daadwerkelijk de kans om
mee te doen.”

Veranderingen in
vogelvlucht
Maatschappelijke
ondersteuning
Door de nieuwe Wet maatschappelijke
ondersteuning (Wmo) krijgt de
gemeente er vanaf 1 januari 2015
taken bij vanuit de Algemene Wet
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).
Hiermee neemt de gemeente de
zorg op zich voor mensen die thuis
wonen met individuele begeleiding,
dagbesteding en kortdurend verblijf.
Het Rijk vergoedt alleen nog de
zwaarste, langdurige zorg.
Medische zorg aan huis, zoals
verpleging en verzorging, valt
onder verantwoordelijkheid van de
Zorgverzekeringswet.
De overheid stimuleert de eigen
verantwoordelijkheid en het
zelfredzame vermogen van burgers.
U helpt anderen en anderen helpen u,
samen zorgen we voor elkaar.
Ondersteuning is zo kortdurend,
eenvoudig en dichtbij als mogelijk.
Er wordt zoveel mogelijk gebruik
gemaakt van de eigen kracht,
ondersteuning uit het eigen netwerk
en voorliggende voorzieningen in
de dorpen. Wanneer het (tijdelijk)

echt niet zelf georganiseerd kan
worden, kan een beroep worden
gedaan op de gemeente voor
een maatwerkvoorziening. Door
middel van een keukentafelgesprek
zal dan bekeken worden welke
ondersteuningsvormen het best
aansluiten op de persoonlijke situatie.
Indicaties voor AWBZ-begeleiding die
in 2015 doorlopen, blijven geldig voor
de duur van de indicatie tot uiterlijk
1 januari 2016.
Voor afloop van de huidige indicatie
of in ieder geval vóór 1 januari 2016
neemt de gemeente contact op voor
een keukentafelgesprek.
Mensen die als gevolg van ouderdom,
ziekte of een beperking hulp of
ondersteuning nodig hebben om
zelfstandig te kunnen leven, kunnen
contact opnemen met het zorgloket
van de gemeente.
Vanuit de nieuwe Wmo kan nog
steeds gebruik worden gemaakt
van een persoonsgebonden budget
(pgb), al worden de voorwaarden
strenger en geldt vanaf 1 januari 2015
het zogenoemde trekkingsrecht.
Dit betekent dat de zorgverlener
rechtstreeks wordt uitbetaald door
de Sociale Verzekeringsbank.
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Jeugdzorg

Voor het persoonsgebonden budget
gaan strengere voorwaarden gelden.

Met het in werking treden van
de nieuwe Jeugdwet op 1 januari 2015
is de gemeente verantwoordelijk voor
de uitvoering van jeugdhulp, jeugd
bescherming en jeugdreclassering.
De juiste hulp wordt zo dicht
mogelijk bij het kind en het gezin
georganiseerd.
De regie wordt zoveel mogelijk bij
het gezin zelf gelegd. We praten mèt
gezinnen, niet óver gezinnen.
Indicaties voor (jeugd)hulpverlening
die in 2015 doorlopen, blijven geldig
voor de duur van de indicatie tot
uiterlijk 1 januari 2016.
Door de rechter opgelegde maatregelen zoals pleegzorg, jeugdbescherming
en jeugdreclassering kunnen een
langere looptijd hebben en blijven
ook na 1 januari 2016 doorlopen.

In het kader van het trekkingsrecht
staat het persoonsgebonden budget
vanaf 1 januari 2015 niet meer op
de rekening van de cliënt maar
op de rekening van de Sociale
Verzekeringsbank die rechtstreeks
uitbetaalt aan de zorgverlener.
Heeft uw kind een lichamelijke of
verstandelijke beperking? Dan kunt
u terecht bij het Wmo-loket van de
gemeente. Heeft uw kind geestelijke
gezondheidszorg nodig of heeft u
hulp nodig vanwege problemen bij
het opvoeden en opgroeien? Dan
kunt u terecht bij het Centrum voor
Jeugd en Gezin (CJG). Samen met u
wordt bekeken welke ondersteuning
of jeugdhulp uw kind nodig heeft.
Daarnaast kunnen ook de huisarts,
jeugdarts of medisch specialist
doorverwijzen naar vormen van
jeugdhulp.

Werk en inkomen
Op 1 januari 2015 treedt de
Participatiewet in werking, deze
wordt uitgevoerd door de gemeente.

Wajong is alleen toegankelijk voor
mensen die honderd procent en
duurzaam arbeidsongeschikt zijn.

Wie kan werken, werkt, want werk
vormt de sleutel tot meedoen in de
maatschappij.

Wie geen recht heeft op Wajong kan
bij de gemeente terecht voor een
bijstandsuitkering en hulp bij reintegratie/participatie.

Er komt één regeling voor alle
mensen met arbeidsvermogen, die
voorheen een beroep deden op de
Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet
sociale werkvoorziening (Wsw) of de
Wet werk en arbeidsondersteuning
jonggehandicapten (Wajong).
Werken naar vermogen, bij voorkeur
in een reguliere baan met als doel
economische onafhankelijkheid.
Participeren naar vermogen als
regulier werk - nog - niet mogelijk is.
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Door de invoering van de
kostendelersnorm kan de hoogte van
de bijstandsuitkering veranderen.
Vanaf 2015 wordt niemand
meer toegelaten tot de sociale
werkvoorziening.
Mensen die momenteel op de
wachtlijsten staan voor de sociale
werkvoorziening krijgen voorrang bij
bemiddeling naar werk.

Wie is wie
Maatschappelijke ondersteuning
In de loop van januari 2015 wordt het team Wmo verder uitgebreid.

Suzanne Blom,
consulent Zorg

Marjo Visser,
administratie

Lilian Coenen,
kernteamcoördinator

Jeugdzorg

Medewerkers van het jeugdgebiedsteam

Sanny Stauder,
coördinator gebiedsgericht
werken CJG
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consulent zorg
nader in te vullen

consulent zorg
nader in te vullen

Werk en inkomen

Paul Hensen,
kwaliteitsmedewerker

Heleen Peters,
administratie

Cindy-Jane Hamstra,
consulent Participatie

Michael Hohensee,
consulent Participatie

Shari Berben,
consulent Participatie

Rina Palmen,
jobcoach

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Tamara Loo,
cliëntondersteuner MEE,
tevens werkzaam vanuit het
jeugdgebiedsteam
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consulent Participatie
nader in te vullen
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