Nieuwsbrief oktober 2019
Beste leden,
Inleiding
Zoals u wellicht gemerkt heeft, is in 2019 nog geen mededelingenblad verschenen. Dit heeft te
maken met de bestuurswisselingen voorjaar 2019. In plaats daarvan informeert het bestuur u tijdelijk- met een uitgebreide brief en verwijzen we naar de nieuwsberichten op de website. Eind
dit jaar willen we uitkomen met een Mededelingenblad zoals u dat van ons gewend bent,
mogelijk wel in een nieuwe lay-out.
In de vorige brief hebben we aangekondigd dat de Familievereniging een nieuwe voorzitter heeft
in de persoon van Ed de Boer. In de extra ledenvergadering op 9 november a.s. zal de heer de
Boer voorgedragen worden als nieuwe voorzitter. Vanaf juli neemt hij al deel aan de
bestuursvergaderingen en overleggen met Dichterbij. Ook kunnen wij u mededelen dat wij met
ingang van 1 oktober j.l. een ambtelijk secretaris hebben aangenomen in de persoon van Marina
Hendriks. Zij zal zich ook op 9 november aan u voorstellen. De vacature van bestuurssecretaris
is nog niet ingevuld. In de ledenvergadering zal ook afscheid worden genomen van Martin
Hermans (penningmeester), Karen Lamers (bestuurslid) en Tjeu Verstappen (interim-voorzitter).
In de bijlagen treft u de uitnodiging, agenda en jaarplan 2020 aan voor de extra
ledenvergadering op 9 november. En dan nu het andere nieuws.
Regionale bijeenkomsten met de Raad van Bestuur
In de periode januari-mei 2019 zijn er met de Raad van Bestuur 4
regiobijeenkomsten gehouden. In deze regiobijeenkomsten heeft de Raad van
Bestuur een presentatie gehouden over ontwikkelingen binnen Dichterbij. In
groepen werden vervolgens ervaringen uitgewisseld m.b.t. de volgende vier
thema’s: toekomstbestendige zorg; communicatie in de driehoek medewerker-cliënt-verwant;
toekomstige koers van Dichterbij; zelforganisatie.
De Raad van Bestuur heeft naar alle deelnemers na afloop van de bijeenkomsten een brief
gestuurd en beschreven hoe zij de bijeenkomsten ervaren heeft en wat zij er mee gaat doen.
Situatie Logterberge
Het bestuurd werd eind juli onaangenaam verrast door de berichtgeving in de media over
locatie Logterberge.
Het bestuur heeft hierover een gesprek gehad met de Raad van Bestuur. In dit gesprek hebben
we besproken dat de communicatie hierover beter had gemoeten. Inmiddels heeft de Raad van
Bestuur in de verwantennieuwsbrief en in de media meer duidelijkheid gegeven over de situatie
en de genomen maatregelen om herhaling te voorkomen.

Beleid ‘warme weersomstandigheden’
Over de beleidsnotitie ‘warme weersomstandigheden’ heeft het bestuur
een aantal vragen gesteld. Zij heeft daar inmiddels ook antwoord op
gekregen. De kern van het beleid is dat bij een binnentemperatuur van
meer dan 25 graden overdag en 24 graden ‘s nachts maatregelen moeten
worden genomen. Voor maatregelen wordt prioriteit gegeven aan 120
van de 800 locaties van Dichterbij. Er wordt gestreefd naar duurzame oplossingen, zoals isolatie,
zonwering en schaduwrijke omgeving. Dit is echter niet altijd op korte termijn mogelijk. Mobiele
airco’s kunnen dan een tijdelijke oplossing zijn. Het is belangrijk dat in overleg met de bewoners
en hun vertegenwoordigers gekeken wordt naar een best passende oplossing. Verder is er voor
medewerkers op internet een informatieplatform waarin staat welke maatregelen de
werknemers zelf kunnen nemen. Uiteraard zal het beleid ook worden geëvalueerd. Het helpt
ons wanneer u uw ervaringen, zowel positief als negatief, op dit gebied met ons deelt.
Dementietafel 23 oktober 2019
Eind september is de landelijke campagne (H)erken jij dementie? van
start gegaan, om aandacht te vragen voor dementie bij mensen met
een verstandelijke beperking. Omdat mensen met een verstandelijke
beperking steeds ouder worden, krijgen zij ook steeds vaker te maken
met dementie. Het signaleren en herkennen van dementie bij mensen
met een verstandelijke beperking kan lastig zijn, omdat de dementie zich anders manifesteert
dan bij mensen zonder verstandelijke beperking. Vaak blijkt de rol van familie en naasten en het
contact tussen familie en begeleiders essentieel bij het (h)erkennen van dementie en het
aanpassen van de ondersteuning. Wilt u meer informatie over dementie bij mensen met een
verstandelijke beperking of uw ervaringen hierover delen, kom dan naar de Dementietafel die
de Familievereniging samen met Dichterbij organiseert. U bent van harte welkom op 23 oktober
2019 om 19.00 uur in het Pieter Brueghelhuis, Middegaal 25 te Veghel. Aanmelding via :
https://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/
Jaarplan Familievereniging 2020 (
zie ook de bijlage bij de uitnodiging voor de extra ledenvergadering)
Het jaarplan zal in de extra ledenvergadering op 9 november ter goedkeuring
aan u worden voorgelegd. Het hoofdthema zal de invoering van de wet ‘zorg en
dwang’ zijn.
Bekostiging hulpmiddelen in de Wet Langdurige Zorg (WLZ)
Met ingang van 1 januari 2020 worden alle hulpmiddelen voor mensen met een WLZ-indicatie
bekostigd door diezelfde wet. Dat betekent dat Dichterbij vanaf 2020 verantwoordelijk is voor
de aanvraag en aanschaf van mobiliteitshulpmiddelen zoals rolstoelen maar ook een
scootmobiel. Ook hulpmiddelen voor wonen en zorgverlening zoals tilliften en hoog-laagbedden
worden straks door diezelfde wet vergoed. Het maakt niet langer meer uit of de cliënt een
indicatie heeft met of zonder behandeling. Daarmee biedt de wet een vereenvoudiging. Verder
is het zo dat de cliënt zo weinig mogelijk merkt van de verandering; hulpmiddelen die nu via de
gemeente (WMO) zijn verstrekt blijven bij de cliënt. Pas als het hulpmiddel vervangen moet
worden, verandert er iets. In de nieuw te verschijnen brochure van Dichterbij over ‘wat betaal
jij, wat betaalt Dichterbij’ zullen de veranderingen in de bekostiging te lezen zijn.

Namens het bestuur,
Ed de Boer
Tjeu verstappen

