ZORG, JEUGD EN WERK IN ONZE GEMEENTE
Ons dagelijks leven bestaat uit school, werk,
kinderen opvoeden, zorgen voor familie en kennissen, sporten, leuke dingen doen. De meeste
mensen redden zich prima. En anderen hebben
er hulp bij nodig. Soms meer, soms minder.
Bijvoorbeeld als opvoeden te zwaar wordt. Of
als u een dagje ouder wordt, te maken hebt
met een chronische ziekte of een beperking, als
u uw baan verliest of schulden hebt.
Een deel van de hulp wordt nu nog geregeld door
ministeries of provincies: jeugdzorg, dagbesteding,
individuele begeleiding, kortdurend verblijf en beschermd wonen. In januari 2015 krijgt de gemeente
te maken met nieuwe wetten: de Jeugdwet, de
Participatiewet en de Wet maatschappelijke ontwikkeling (Wmo) 2015. De gemeente neemt dan een
groot deel van de taken over van de rijksoverheid
en de provincie.

Wat betekenen de veranderingen voor u?
Wat er precies verandert, wordt dit najaar duidelijk.
Als u nu al hulp krijgt, neemt de gemeente op tijd
contact met u op. In ieder geval voordat uw indicatie afloopt. De gemeente is samen met heel veel
organisaties aan het werk om alles goed en op tijd
te regelen.
Nog niet alle veranderingen zijn duidelijk, maar wat
we weten, willen we graag met u delen. We doen
dat op verschillende manieren, bijvoorbeeld via
persoonlijke brieven, informatiebijeenkomsten en
de gemeentelijke websites. Op de websites vindt
u uitgebreide informatie over de aankomende
veranderingen en kunt u zoeken door veelgestelde
vragen. Ook besteden we elke week op onze gemeentepagina’s aandacht aan de veranderingen op
het gebied van zorg, jeugd en werk, meestal aan de
hand van een voorbeeld. Deze week: zorg.

UIT DE PRAKTIJK:
DOOR EN VOOR DE WIJK
De verandering van verzorgingsstaat naar
participatiemaatschappij betekent dat in toenemende mate een beroep op eigen kracht van
mensen wordt gedaan. In de praktijk betekent
het dat de burger en zijn directe woonomgeving
het vertrekpunt zijn. Vanuit die gedachte is het
zogenoemde wijkgerichte werken ontstaan.
In de gemeenten van het Land van Cuijk zijn er
verschillende pilots en burgerinitiatieven om te
onderzoeken wat nu het beste werkt. Zo heeft
Langenboom dit jaar een zorgcoöperatie gelanceerd waar mensen voor elkaar zorgen. Ook is
er sinds 2013 een Ruilkring Cuijk waar je voor
de ruildiensten en goederen elkaar met zogenaamde Jan van Cuijkjes betaalt.
In Boxmeer Noord startte in maart 2013 de pilot
‘wijkgericht werken’. Belangrijke doelen zijn de
zorg dichtbij de inwoners en in de wijk en de
leefbaarheid van de wijk behouden of verbeteren door mensen elkaar te laten ontmoeten.
In die tijd is en wordt er al veel georganiseerd.
Zoals een burendag met de langste ontbijttafel,
workshops, een maal per week een eetgroep
van ouderen en cliënten van Dichterbij in de
Driewiek en het drukbezochte zomerprogramma voor jong en oud.
En sinds kort is er de telefoondienst ‘Handen in
elkaar’. Ook dit initiatief sluit aan op de landelijke ontwikkelingen waarbij mensen zolang mogelijk in de eigen leefomgeving moeten kunnen
blijven wonen met steun van onder andere de
buurt.
Een groepje vrijwilligers met veel contacten in
de wijk heeft samen met professionele ondersteuning de handen ineen geslagen om mensen
verder te helpen die om de een of andere reden
(tijdelijk) geen beroep kunnen doen op buren, kinderen, kennissen of vrienden met een hulpvraag.
“Handen in Elkaar” kan gebeld worden voor
kleine klusjes in en rond het huis zoals een lamp
vervangen, de container buiten zetten, een lekkende kraan maken, computerproblemen of het
halen van medicijnen.

ZORG
WAT GAAT ER VERANDEREN?
zz De gemeente wordt geheel verantwoordelijk
voor de ondersteuning en begeleiding van
mensen met een beperking die zelfstandig
wonen.

WAT BETEKENT DIT VOOR U?
zz De gemeente is vanaf 2015 aanspreekpunt
voor zorg en ondersteuning (begeleiding,
tijdelijk verblijf).
zz De toegang is (of blijft) geregeld via het gemeenteloket.
zz Maatwerk, welke voorziening past bij u, is
leidend. Waarbij algemene en collectieve
voorzieningen voorrang hebben op individuele voorzieningen.
zz De Wmo gaat uit van uw behoeften en uw eigen mogelijkheden. Ook de hulp van familie,
vrienden buren en bekenden wordt hierbij
betrokken.
zz Zo zorgen we er samen voor dat iedereen
kan blijven meedoen.

IS ER EEN OVERGANGSREGELING?
zz Het jaar 2015 is een overgangsjaar.
Een uitgebreidere opsomming vindt u op
www.boxmeer.nl onder thema’s.

Een van de vrijwilligers van de telefoondienst is
José Brienen. De 57-jarige woont al zo’n 37 jaar
in de wijk. “Ik vind het belangrijk dat wij elkaar
in de buurt blijven helpen en elkaar blijven ontmoeten. Dat houdt een buurt gezellig en leefbaar. Het gaat wel echt om klusjes, zorgvragen
verwijzen we direct door naar de professionele
instanties. Maar we kunnen mensen wel helpen
zodat ze weten waar ze moeten zijn.”

Land van Cuijk

