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gaan regelen. Daar zullen we voor te rade
moeten gaan bij onze koepelorganisaties
waarbij we de vinger beslist aan de pols
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zullen houden. Platform VG1 en CG-Raad2
schrijven dat zij blij zijn dat de combinatie
verzorging en verpleging onder de Zorgverzekeringswet gaat vallen en de combinatie verzorging en begeleiding de verantwoordelijkheid van gemeenten wordt.

VAN UW VOORZITTER a.i.
Beste leden,
Nauwelijks hebben we ons proberen eigen
te maken dat verpleging en verzorging
ontvlecht gaan worden of we vernemen op
7 november dat verzorging toch naar de
Zorgverzekeraar gaat. Ik kan vanuit mijn
positie als voorzitter van uw vereniging
niet overzien hoeveel van onze verwanten
deze regeling raakt in ons gebied. Dat er
echter een aanzienlijk groep verpleging en
verzorging nodig heeft is voor mij wel zeker. Moeten we dit een betere oplossing
vinden? Ik denk van wel.
De gemeenten protesteren overigens hevig. Dat is begrijpelijk want zij hebben alles op haren en snaren gezet om de verzorging in 2015 vanuit de gemeenten goed
te gaan regelen. En nu gaat dat ineens niet
door.
Het is vanuit onze vereniging niet te overzien of de verzekeraars de uitvoering goed

Uitgangspunt voor de financiering van
verpleging samen met verzorging is de
zorginhoudelijke samenhang. Populair gezegd betreft het alle zorg aan het lichaam.
De zorgverzekeraars betalen vanaf 2015 de
zorg voor mensen die naast verpleging
ook persoonlijke (lijf gebonden) verzorging nodig hebben of alleen verpleging. Je
kunt je daarbij een voorstelling maken als
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Koepelorganisatie voor collectieve belangenbehartiging
van mensen met een verstandelijke beperking, hun ouders
en vertegenwoordigers. Zie ook www.platformvg.nl
2
Chronisch zieken- en gehandicapten Raad Nederland.
Zie ook www.cg-raad.nl/index.php
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je aan het werk denkt van de vroegere
wijkverpleegkundige.
In dezelfde krant(en) lezen we tegelijkertijd dat er de komende jaren een forse stijging komt van het eigen risico bij de zorgverzekeraar. Vooral bij lage inkomens tikt
dat fors door.

lijn als het advies van de CCR. Helaas is
de reactie van de RvB erg kort en verwijst
naar een volgende adviesaanvraag. We
missen daarbij de aanwijzing dat de FV
ook gevraagd zal worden wéér haar mening te geven. Dit zullen we wel aan de
orde stellen in ons overleg met Dichterbij.

Gemeenten
Gemeenten krijgen te maken met een andere groep van onze verwanten. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de persoonlijke verzorging in relatie tot begeleiding. Bij onze verwanten zijn begeleiding
en verzorging vaak nauw met elkaar verbonden. Dat blijft in één hand, aangezien
gemeenten in die nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) ook verantwoordelijk zijn voor begeleiding
(waaronder dagbesteding). Onze verwanten of wij zelf kunnen straks via één loket
begeleiding en verzorging regelen.
En ongetwijfeld zullen er situaties zijn die
straks toch te maken krijgen met beide
stelsels. Zij vallen dan deels onder de
zorgverzekeringswet en deels onder de
WMO. Je vraagt je ook af hoe het in het
bijzonder zal gaan met onze jeugdige verwanten die ernstige beperkingen hebben.
We zullen op alle fronten bewaken of er
ongewenste ontwikkelingen ontstaan.
Kortom: het beleid is bepaald maar de onzekerheden zijn er niet minder door geworden.
Over onzekerheden
gesproken. Ook de
veranderingen binnen Dichterbij zijn
nog vaag te noemen
vanuit cliëntenperspectief.
Op onze ledenvergadering spraken we over de advisering
vanuit de Centrale cliënten raad (CCR) en
van ons uit als vereniging. In dit Mededelingenblad elders meer informatie daarover. Wij hebben als Familievereniging
(FV) gereageerd op de door de Raad van
Bestuur (RvB) geboden mogelijkheid
schriftelijk vragen te stellen en onze zorgen te uiten. Dat ligt natuurlijk in dezelfde

Ledenvergadering.
Wederom hadden we in de zaal heel betrokken leden en hun bijdrage leidde tot
een boeiende ambiance. Er stonden dan
ook belangrijke voorstellen op de agenda
waarover besluiten genomen moesten
worden.
Zo was er het meerjarenplan en de kandidatuur van nieuwe bestuursleden. Karen
Lamers uit Beugen en Els de Witte uit Heilig Landstichting werden in het bestuur
gekozen. Daar was de vergadering erg gelukkig mee. Wij heten beiden van harte
welkom. We rekenen er op dat we in de
volgende ledenvergadering nog een tweetal kandidaten kunnen voordragen. Met
deze uitbreidingen kunnen we meer voor
u gaan betekenen.
Wat betreft het meerjarenplan (voor samenvatting zie inlegvel bij dit MB) was de
reactie ook positief maar vergt het doornemen van het omvangrijke product meer
aandacht en tijd. Daarom komt dit op de
volgende algemene ledenvergadering
(ALV) weer op de agenda. Zo ging het ook
met de begroting 2014. Hier zat een voorstel aan vast tot contributieverhoging. Dat
komt in de volgende ALV terug als voorstel. Onze vereniging kent een heel lage
contributie die al jaren hetzelfde gebleven
is. Met de ambities van ons meerjarenplan
zullen we ook de middelen moeten hebben om die waar te maken. Prettig om mee
te kunnen delen is dat wij voor het maken
van een eigen website subsidie hebben gekregen van Zorgbelang Brabant. Daar
gaan we naarstig mee aan de slag.
Raad van Bestuur
Ik moet nog even terug komen op de adviesaanvraag van de RvB van Dichterbij
onlangs aan de CCR en de Ondernemingsraad (OR). Ik zei al dat wij ook een reactie

2

gegeven hebben. Op onze ALV was een
lid van de RvB aanwezig, de heer Geert
Tullemans. Hij sprak over het traject van
de strategische keuzes van de RvB en de
brief met het antwoord aan de FV. Hij verwees zelfs al naar de eerst volgende adviesaanvraag aan de CCR waar de FV bij
aan zou kunnen sluiten. En daar zijn we
niet zo gelukkig mee. We zullen gaan pleiten om de FV een eigen positie te geven en
daarbij in te gaan op de door ons gestelde
zorgen weergegeven in onze reactie.
Ik wens u toe dat u in dit mededelingenblad veel nuttige en ook praktische informatie aantreft en er ook nog een beetje van
geniet. Trouwens geniet ook van de sfeer
rondom kerst en nieuwjaar, samen met uw
verwant(en). Met natuurlijk voor ieder een
voorspoedig 2014.

VAN DE BESTUURSTAFEL
In deze nieuwe rubriek willen we een kijkje geven op de zaken waar uw bestuur zich zoal mee
bezig houdt.

Regulier overleg van de Familievereniging met DICHTERBIJ
De contacten tussen onze vereniging en de
raad van bestuur van Dichterbij zijn redelijk goed te noemen. Afgelopen jaren zijn
die zelfs geïntensiveerd.
Sinds begin dit jaar heeft de FV structureel
overleg met een vaste vertegenwoordiger
van de raad van bestuur. Iedere twee
maanden vindt regulier overleg plaats met
de directeur Marketing & Communicatie
van Dichterbij, Paul Koopman. Daarbij
worden zaken aan de orde gesteld die
voor cliënten / verwanten van de FV van
belang zijn. Enkele onderwerpen willen
we hier kort toelichten.

Ton Ermers, voorzitter ad interim.

OPROEP Website-beheerder

Een afspraak die we hebben gemaakt is
dat de ouders / verwanten van nieuwe
cliënten van Dichterbij, in de gelegenheid
gesteld worden het 1e jaar lid te worden
van de FV. De kosten van de contributie
voor dat jaar mogen we declareren bij
Dichterbij. Hiermee hopen we aanwas van
leden en verjonging van onze vereniging
te bevorderen.

Wij zoeken een Website-beheerder. De familievereniging gaat een eigen website ontwikkelen. Om de site actueel te houden zijn wij
op zoek naar een enthousiaste website beheerder. Hij / zij moet in staat zijn zelfstandig of indien beschikbaar onder begeleiding te
kunnen werken. Hij / zij zal worden aangestuurd door het dagelijks bestuur van de vereniging met verzoeken voor aanpassing en /
of uitbreiding van de site. Bent u degene die
gemotiveerd is deze taak voor een langere periode op zich te nemen, neem dan contact op
met het secretariaat van de vereniging door
een mail te sturen naar:
familiever.dichtbij@planet.nl of neem telefonisch contact op met Martin Hermans, tel.
0478-621818. Daar kunt u ook terecht voor
aanvullende informatie.

Voor het werven van een voorzitter hebben we een advertentie kunnen plaatsen
op de website van Dichterbij. Tevens hebben we een brief kunnen verzenden naar
vele oud-medewerkers om nieuwe bestuursleden de werven. Dit heeft ertoe geleid dat we ons bestuur nu al hebben kunnen versterken met twee bestuursleden.
We rekenen er op dat wij er meer bestuursleden bij krijgen.
Een andere afspraak is dat we bij het opzetten van een eigen website zo nodig
hulp kunnen krijgen van medewerkers in
de organisatie.
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Ook vermeldenswaard is dat we werden
uitgenodigd om deel te nemen aan het
project: “medezeggenschap bij interne
verhuizing”. Over het resultaat van dit
project leest u elders in dit mededelingenblad meer.

soms ook de uitwisseling van ideeën en
ervaringen van anderen. Omdat de positie
van de cliënt kwetsbaar is, is de rol van
verwant groot
en soms ook
kwetsbaar, zeker in tijden
waarin
veel
gaat veranderen. Daar hoort
ook een bestuur
met
meer
menskracht bij,
vandaar
mijn
aanmelding.
Ik ben 50 jaar, getrouwd en woonachtig in
Beugen. We hebben 2 dochters die op de
middelbare school zitten. Ik ben praktisch
en hou ervan om doelen te bereiken. Ik geloof in de bijdrage die de familievereniging kan leveren door vragen te stellen
over de zorg en wensen en ideeën te uiten
over de gewenste zorg. En ik hoop u in de
toekomst te ontmoeten en hierover te spreken.

Uit een ledenvergadering kwam de vraag:
“Hoe te handelen als er een conflict ontstaat met de groepsleiding?” Deze vraag is
voorgelegd aan de heer Koopman en hij
heeft toegezegd dat er een richtlijn op
schrift gesteld zal worden omtrent de te
bewandelen weg.
Het boekje “AWBZ van A tot Z” zal ook
dit jaar weer worden geactualiseerd, zodat
het is afgestemd op de situatie in 2014. Er
zijn afspraken gemaakt om onder andere
het onderdeel voeding en het onderdeel
verzekeringen méér aandacht te geven.

NIEUWE BESTUURSLEDEN
STELLEN ZICH VOOR

Mevrouw Els de Witte
Els de Witte van der Schoot is mijn naam.
In 1975 ben ik als pas afgestudeerde arts
begonnen op Maria Roepaan. Daar ben ik
ingewijd in en gevallen voor het vak van
arts voor verstandelijk gehandicapten
(AVG). Drie jaar later verhuisde ik voor
een jaar naar het buitenland. Daarvan teruggekomen ben ik op de Augustinus
stichting gaan werken en heb van heel nabij de fusies tot resp. Saamvliet, Vizier en
Dichterbij
meegemaakt.
Behalve praktiserend arts
was ik achtereenvolgens
divisiemanager emplooi,
hoofd expertise en medisch directeur. In 2007
ben ik met prepensioen gegaan en heb
daarna nog enige tijd meegewerkt aan de

Mevrouw Karen Lamers
Afgelopen zomer ben ik, Karen Lamers, in
contact gekomen met het bestuur van de
familievereniging Dicht-bij. In een paar
gesprekken heb ik kennis gemaakt met het
bestuur en de activiteiten van Dicht-bij.
Naar aanleiding daarvan heb ik besloten
om me in te zetten voor de vereniging en
me verkiesbaar te stellen. Zonder dat ik
kan putten uit ervaringskennis en zonder
dat ik een verwant of familielid bij de organisatie Dichterbij heb, hoop ik wel een
bijdrage te kunnen leveren. Graag wil ik
meewerken aan de functie van de familievereniging als belangenbehartiger. Een
aantal jaren geleden heb ik gewerkt bij de
organisatie Zorgbelang Gelderland. Daar
heb ik gemerkt hoe belangrijk het is dat de
positie van patiënten, cliënten, bewoners
en daarmee ook die van hun verwanten
wordt versterkt; dat er niet over hen wordt
gesproken maar met hen, dat er niet over
hen wordt beslist, maar met hen. Daarvoor
is informatie en ondersteuning nodig en
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totstandkoming van het consortium VG
Oost Nederland - "Sterker op eigen benen"- , een samenwerking tussen de Radboud universiteit en een aantal organisaties voor mensen met een verstandelijke
beperking, waaronder Dichterbij. Ik ben
getrouwd, heb 3 dochters en inmiddels 7
kleinkinderen.
Ouders en in het verlengde daarvan
broers en zussen waren voor mij altijd
cruciaal bij de totstandkoming van zorgen behandelplannen. Zij immers zijn als
geen ander bekend met de levensloop van
cliënten en kunnen als geen ander opkomen voor hun belangen.
Vanuit dat perspectief heb ik gereageerd
op een oproep van het bestuur van de FV
onder oud-medewerkers voor ondersteuning. Verbaasd was ik te moeten vernemen dat ondanks herhaalde oproepen tot
nu toe geen versterking vanuit de eigen
leden is gekomen. Juist in een tijd van zoveel veranderingen is het zo belangrijk dat
belangenbehartigers zich laten horen. Tijdelijk wil ik met uw goedvinden tot het
huidige bestuur toetreden. Tegelijkertijd
doe ik een dringend beroep op u om u zelf
kandidaat te stellen of kandidaten voor te
stellen. Onze cliënten hebben recht op de
beste pleitbezorgers en wie zijn daartoe
beter in staat dan de eigen familie.

ontmoeting zou kunnen bieden. In gedachten zocht ik direct naar een vrijwilliger die samen met cliënten de tuin zou
gaan onderhouden. Er waren zo drie gegadigden. Vrijwilligers die graag aan de
slag gaan, samen met bewoners. Zo deed
iedereen mee. De vrijwilligers hadden voldoening van hun werk en de bewoners
waren trots op hun eigen tuin.
Tuin en maatje bij Dichterbij
Bij Blink staat de hulpvraag van de cliënt
centraal. Samen met de DVC-er en wettelijke vertegenwoordiger formuleert de
hulpvrager wat hij of zij graag wil. Als we
het hierboven staand voorbeeld nemen
zou de hulpvraag kunnen zijn: de bewoners
willen graag gebruik maken van de tuin. Zij
willen daar zoveel mogelijk zelf aan meewerken. Ze zoeken naar een vaste vrijwilliger die
samen met hen het tuinonderhoud wil doen en
het leuk vindt om zijn kennis over te dragen.
Bovenstaand voorbeeld is een groepsvraag
maar één-op-één vragen kunnen ook.
Zo zocht Conchita (1981) een maatje en vond
de jonge vrijwilliger Kelly. Het begon als stage
en inmiddels is Kelly al zes jaar bij Conchita.
Kelly: ‘Ik had gehoord dat ze eigenlijk een man
wilde als maatje. Maar voordat ik goed en wel
was uitgestapt, omarmde Conchita me en zei,
daar ben je dan: mijn vrijwilliger!’ Sinds die
tijd is Kelly haar maatje en dat doet ze met
passie en overtuiging.(zie het verhaal van
Conchita en Kelly in nieuwsbrief Uitblinker 24, oktober 2013, www.blinkuit.nl)

DICHTERBIJ AAN HET
WOORD
In deze rubriek laten we medewerkers van
Dichterbij aan het woord die iets kwijt willen
aan onze lezers; de ouders, verwanten en wettelijk vertegenwoordigers van cliënten.

Blink Vrijwilligers voor Dichterbij
In het mededelingenblad van de familievereniging van december 2012 werd ik getroffen door het bericht dat bewoners geen
gebruik konden maken van hun tuin omdat deze was overwoekerd. Ik zag deze
mensen al beteuterd achter het raam zitten
terwijl het prachtig weer was en de tuin
veel mogelijkheden voor ontspanning en

Conchita en Kelly
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Match
In beide gevallen zoekt de consulent vervolgens naar een duurzame match. Als er
een vrijwilliger gevonden wordt, volgt er
een intakegesprek. Is er een juiste kandidaat gevonden? Dan is de volgende stap
een kennismakingsgesprek met de cliënt
en zijn vertegenwoordiger. Er volgen
twee dagen bedenktijd. Een VOGverklaring is onderdeel van de procedure.

*Voor de Dichterbij regio’s Venlo en Venray kunt u terecht bij De Zorgondersteuner, www.dezorgondersteuner.nl en voor
regio Gennep van Dichterbij bij Hannie
Penninx-Donkers
h.penninxdonkers@Dichterbij.nl
Erna Gerrits, teamleider Blink

Woonwensen? Verhuizen?
Een nieuwe huisgenoot?
Zo werkt dat bij Dichterbij.

Begeleiding
Blink zorgt voor intensieve begeleiding
van alle vrijwilligers. Zij zijn verzekerd,
hebben een vrijwilligersovereenkomst, een
kilometervergoeding
woonvrijwilligerswerk, er is deskundigheidsbevordering en er zijn uitwisselingsbijeenkomsten. Blink werkt in de Dichterbij regio’s Land van Cuijk, Uden/Veghel, regio
Oss, Rijk van Nijmegen en voor Kleur in
deze regio’s. *

Dichterbij vindt het belangrijk om goed
naar haar cliënten te luisteren.
Ook waar het
om hun eigen
woonsituatie en
woontevredenheid
gaat.
Daarom krijgen
ze daarbij meer
zeggenschap. Concreet stellen cliënt, vertegenwoordiger en dienstverleningscoördinator in maximaal vijf gesprekken vast
wat de exacte woonwensen zijn van de client; die worden vastgelegd op een woonwensenformulier. De dienstverleningscoordinator maakt op basis van dit formulier
een profiel en plan van aanpak, bekijkt
wat de mogelijk- en onmogelijkheden zijn
en komt met een voorstel.

Mantelzorgondersteuning vanuit de
Wmo.
Naast het actief inzetten van vrijwilligers
bij Dichterbij biedt Blink mantelzorgondersteuning in het Land van Cuijk,
Uden/Veghel, Oss en de gemeenten
Schijndel en St. Oedenrode. Blink bemiddelt een vaste vrijwilliger bij thuiswonende personen met een beperking met als
doel de mantelzorger te ontlasten. Dit doet
Blink al ruim 30 jaar (voorheen onder de
naam Praktische Thuishulp). Deze mantelzorgondersteuning wordt gefinancierd
vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke
ondersteuning) van desbetreffende gemeenten.

Een nieuwe huisgenoot
Bij groepswonen en de komst van een
nieuwe huisgenoot is het verstrekken van
eerlijke informatie – binnen de kaders van
de privacywetgeving - een belangrijk
speerpunt. Nieuwe huisgenoten maken in
een aantal ontmoetingen uitgebreid kennis
met elkaar. Op basis van ervaringen van
medewerkers in groepswoningen is een
stappenplan gemaakt om tot een succesvolle plaatsing van een cliënt in een
groepswoning te komen.

Voor meer informatie kijk op
www.blinkuit.nl
of neem contact
op met het secretariaat van Blink
088-7540400 of via
info@blinkuit.nl. Blink is bereikbaar op
alle werkdagen van 9.00-17.00 uur.

6

Informatieboekje.
De nieuwe afspraken rondom verhuizen
en de realisatie van woonwensen zijn beschreven in een informatieboekje. Cliënten
en verwanten kunnen de pdf-versie raadplegen
op
onze
internetsite
www.dichterbij.nl/verhuizen . Daar staan
ook een doe-lijst en het verhuisboek waarnaar in het boekje verwezen wordt en een
lijst met titels van boeken, cd’s, dvd’s en
internetsites die over verhuizen gaan.

Valys
Op familiebezoek of een dagje erop uit?
Als u in een rolstoel zit, moeilijk loopt of
een andere handicap heeft, is dat met alleen het openbaar vervoer misschien niet
goed te doen. Voor korte afstanden is er in
veel plaatsen een regiotaxi. En als u verder
van huis wilt, is er Valys.
Valys en openbaar vervoer
Met Valys kunt u een reis boeken van deur
tot deur, of als aanvulling op uw reis met
het openbaar vervoer. Reist u met de trein,
dan is het handig om te weten dat de NS u
kan helpen bij het in-, uit- en overstappen.
U kunt de hulp aanvragen bij de NS of bij
Valys. Meer informatie kunt u krijgen op
de NS-stations of via www.ns.nl.

Het boekje is in papieren versie ook verkrijgbaar bij alle regiosecretariaten of bij
het secretariaat Marketing en Communicatie, tel: 088-7540111 of via e-mail:
communicatie@dichterbij.nl
Rachel Curfs, Projectleider.

Aantrekkelijk tarief
Het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS) steunt Valys. Als
Valys-pashouder krijgt u jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget waarmee u voor
€ 0,20 per kilometer met Valys kunt reizen.
Kunt u om medische redenen niet met de
trein reizen en heeft u geen vervoersalternatief? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het hoge persoonlijke kilometerbudget. Hiervoor moet u een apart indicatieadvies aanvragen. Als u de Valyspas ontvangt, krijgt u informatie toegestuurd over het hoge persoonlijke kilometerbudget en het indicatieadvies.

VOORDELIG OP REIS
Er zijn verschillende mogelijkheden om voordelig te reizen. Naar een bestemming dichtbij kan
men gebruik maken van de regiotaxi, voor grotere afstanden is er Valys. Voor mensen die
wel met en openbaar vervoer kunnen reizen
maar daarbij begeleiding nodig hebben is er de
ov-begeleiderskaart.

Begeleider gratis
U mag bij Valys 1 begeleider gratis meenemen en nog maximaal 3 reisgenoten
kunnen mee voor hetzelfde kilometertarief
dat u betaalt. Uw reisgenoten dienen op
dezelfde plek in en uit te stappen. Als u
een reis boekt, moet u wel even melden of
en hoeveel reisgenoten u meeneemt. Reist
u per trein en neemt u een begeleider mee?
Dan heeft u wel een OV-begeleiderskaart
nodig om de begeleider gratis mee te laten
reizen

Regiotaxi
Met de regiotaxi kan men van deur tot
deur reizen binnen een bepaalde regio.
Wanneer men in het bezit is van een regiotaxipas betaalt men een lagere ritprijs. De
prijzen worden per zone bepaald. Elke
gemeente heeft eigen regels en afspraken
voor de regiotaxi.

Kilometerbudget
Het standaard kilometerbudget bedraagt
450 kilometer per jaar, het hoog kilome-
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terbudget bedraagt 2250 kilometer per
jaar. Welk deel van het persoonlijk kilometer budget u in het jaar van aanmelding
krijgt is afhankelijk van de maand waarin
u zich aanmeldt. Wanneer uw kilometerbudget op is kunt u met Valys blijven reizen voor € 1,22 per kilometer.

De OV-Begeleiderskaart staat op uw
naam, niet op die van de begeleider. Op
die manier kunt u zelf bepalen wie er met
u mee reist. U en uw begeleider dienen
minimaal 12 jaar oud te zijn en u dient de
gehele reis gezamenlijk af te leggen.
Met de OV-Begeleiderskaart kunt u reizen
in treinen, metro's, trams en bussen (ook
in de Interliner en Q-liner), die door de
minister van Verkeer en Waterstaat als
openbaar vervoer zijn vastgesteld. De
kaart is niet geldig in de (Trein)taxi. De
OV-Begeleiderskaart mag u ook gebruiken
in combinatie met Valys. Met Valys kunt u
een reis boeken van deur tot deur, al dan
niet in combinatie met het openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op
www.valys.nl.

Valys- pas
Om van Valys gebruik te kunnen maken
heeft u een Valys-pas nodig. De pas kost
eenmalig € 6,79.
U komt voor een Valys-pas in aanmerking
als u een van de volgende documenten
heeft:
een bewijs van de gemeente dat u recht
heeft op WMO-vervoer
een bewijs van de gemeente dat u recht
heeft op een WMO-rolstoel of scootmobiel
een gehandicaptenparkeerkaart van uw
gemeente
een OV-begeleiderskaart

U kunt telefonisch via 0900-1462 (€ 0,10
p.m.)
een
aanvraagformulier
OVBegeleiderskaart aanvragen. Een onafhankelijke keuringsarts beoordeelt of u in
aanmerking komt voor een OVBegeleiderskaart.
Bron: www.ns.nl

Wat moet u opsturen?
het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier
een kopie van een van de bovengenoemde indicatiedocumenten
een recente pasfoto
een kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart)

Deze tekst is overgenomen uit de brochure
‘Voordelig op reis’, een uitgave van Sien – belangenvereniging voor ouders en verzorgers
van mensen met een beperking. Kijk voor deze
en
meer
interessante
brochures
op
www.sien.nl.

Om de aanvraag zo soepel mogelijk te laten verlopen kunt u via www.valys.nl een
informatiebrochure aanvragen waarbij ook
een aanvraag formulier is opgenomen.
Bron: www.valys.nl

BERICHTEN

OV- begeleiderskaart
U kunt een OV-Begeleiderskaart aanvragen, als u vanwege uw handicap niet in
staat bent zelfstandig van het openbaar
vervoer gebruik te maken en in Nederland
woont. Met een OV-Begeleiderskaart
koopt u voor uzelf een gewoon treinkaartje (eventueel met korting indien u daar
recht op heeft) en de OV-Begeleiderskaart
geldt als vervoerbewijs voor uw begeleider.

Volgende ledenvergadering
Steeds vaker krijgen we de vraag om eerder aan te kondigen wanneer de volgende
ledenvergadering zal plaats vinden. Daarom hebben we de volgende voorjaarsvergadering voorlopig vastgelegd op 12 april
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roep bij de vorige verzending om uw gegevens te controleren, te verbeteren en terug te sturen heeft weliswaar een behoorlijke respons gehad. Circa 30 % van u heeft
hier gehoor aan gegeven. Maar dit is nog
onvoldoende. Stuur daarom svp even een
mailtje naar familiever.dicht-bij@planet.nl
met daarin uw NAW gegevens zodat wij
ons mail-adressen bestand daarmee kunnen completeren.

2014. Let wel, plaats van handeling en tijdstip moeten nog definitief worden vastgesteld, de datum kan dus nog veranderen.

Oproep aan de lezers
Een van de belangrijkste doelen van de
Familie Vereniging is het uitwisselen van
informatie. De redactie van het mededelingenblad vraagt u, onze lezers, te reageren op zaken die wij aan de orde stellen. U
kunt natuurlijk ook andere onderwerpen
naar voren brengen. Wij hebben een soortgelijke oproep ook gedaan naar de medewerkers van Dichterbij en naar de cliënten.
Daarmee hopen we de informatie uitwisseling en ook de discussie over belangrijke
onderwerpen te bevorderen. Stuur uw
bijdrage naar: redactie MB, Jan van
Cuijkstraat 54, 5431 GC Cuijk of per mail
familiever.dicht-bij@planet.nl o.v.v. redactie
MB.

Meldactie reorganisaties sluiting
VG-voorzieningen
Graag brengen wij onder uw aandacht dat
Platform VG en CG-Raad (inmiddels omgevormd tot vereniging Ieder-IN) een
meldactie zijn gestart als reactie op de berichten de afgelopen weken over sluitingen en reorganisaties van VG-instellingen.
Zie voor meer info de
site:
http://www.platformvg.nl/Actueel/NieuwsPlatform-VG/1474/Meldactiereorganisatieplannen-instellingen

Brochure over bezwaarprocedures geactualiseerd
Het Juridisch Steunpunt Regelrecht, waarin CG-Raad en Platform VG samenwerken, heeft de brochure over bezwaarprocedures geactualiseerd. In die brochure
wordt uitgelegd hoe u bezwaar kunt aantekenen tegen besluiten van bijvoorbeeld
de gemeenten of het UWV en hoe de procedure verloopt. Zie voor die brochure
http://www.juridischsteunpunt.nl/juridischsteunpunt/download/publicaties/20131112_in_7_st
appen_naar_bezwaar_2013.pdf

Verhuizingen
Lezers van dit blad worden opgeroepen in
geval van verhuizing hun naam, het oude
en het nieuwe adres (straat, postcode,
plaats) even door te geven aan de secretaris van de FV; Jan van Cuijkstraat 54, 5431
GC Cuijk of per mail familiever.dichtbij@planet.nl
Wijzigingen van E-mail adressen kunnen
hier eveneens naar toe gestuurd worden.

Nieuwe handreiking over laatste levensfase van mensen met een verstandelijke beperking
Door het NIVEL is een nieuwe set handreikingen gemaakt ter ondersteuning van
besluitvorming rondom de laatste levensfase van mensen met een verstandelijke
beperking. Er zijn handreikingen en brochures voor professionals én voor familieleden.
Zie
voor
meer
info
http://www.kansplus.nl/2013/11/14/nieuwe-

Oproep E-mail adressen
Volgend jaar wil de familievereniging serieus werk gaan maken van het elektronisch verzenden van het mededelingenblad. We hebben echter nog steeds van
heel veel leden geen e-mail adres. De op-
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handreiking-nivel-over-besluitvorming-in-delaatste-levensfase-van-mensen-met-eenverstandelijke-beperking op de website van
Kansplus. Via dat bericht zijn de handreikingen ook te downloaden.

Afgelopen week overhandigde de Stichting Klokkenluiders Verstandelijk Gehandicaptenzorg een zwartboek over misstanden in de VG-zorg aan de Vaste Kamercommissie voor VWS. Zie voor een
http://www.skipr.nl/actueel/id16278gehandicaptenzorg-veegt-klachten-vantafel.html daarover de website SKIPR.
De tekst van het Zwartboek zelf is hier te
vinden
:
http://www.klokkenluidersvg.nl/images/downl
oads/AchterDeFacade%20COMPLEET.pdf

Nieuwe website over het ondersteuningsplan ten behoeve van mensen met
een verstandelijke beperking.
Er
is
een
nieuwe
website:
http://www.mijnondersteuningsplan.nl/1.html
‘Steffie en het ondersteuningsplan’. Deze
website informeert mensen met een (licht)
verstandelijke beperking over de mogelijkheden van het ondersteuningsplan en
geeft tips voor het opstellen van zo’n
plan.

NZA vraagt om meldingen over onjuiste AWBZ-declaraties
De Nederlandse Zorgautoriteit ( één van
de toezichthouders in de zorg) vraagt om
bij hen melding te maken van onjuiste declaraties in de AWBZ of van onterechte
bijbetalingen. De NZA geeft dan opdracht
aan het zorgkantoor om één en ander uit
te zoeken en waar nodig te corrigeren. Zie
voor de oproep en het meldingsformulier
http://www.nza.nl/publicaties/nieuws/Heeft-uhet-vermoeden-dat-uw-AWBZ-nota-niet-klopt
van de NZA.

Zorgen over privacy bij de decentralisaties
Het College Bescherming Persoonsgegevens ( CBP) heeft in een brief aan minister
Plasterk zijn zorgen geuit over de bescherming van bv medische en financiële
persoonsgegevens bij de overgang van taken naar de gemeenten (Wmo; Participatiewet). Het CBP vraagt om een betere regeling. Zie voor een bericht daarover
http://www.cgraad.nl/actueel/nieuwsberichten/index.php?we
_objectID=2523 ; De VNG wil overigens
dat gemeenten de informatievoorziening
voor het hele sociaal domein gezamenlijk
oppakken.

Rechten van cliënten
Kent u de rechten van cliënten? Op de
website www.rechtenvanclienten.nl staat informatie over rechten en plichten voor clienten duidelijk uitgelegd.

PERSBERICHT
Verstand op Nul is een heel mooi gemaakte
documentaire over vier mensen met een
licht verstandelijke beperking. Zij laten
zien dat ze van betekenis zijn en dat ze
heel bewust richting geven aan hun levens.
Deze documentaire zal worden uitgezonden op L1 Limburg op 28 december 2013
om 12:00 uur, 14:00 uur en 16:00 uur.
Regisseur Ruud Lenssen volgde Jan, Peter,
Richard en Michaëla een jaar lang. We
zien hoe Jan zich inzet voor anderen, door
als vrijwilliger in een kringloopwinkel en
met dementerenden te werken. Peter kan

Klokkenluiders VG presenteren zwartboek aan Tweede Kamer
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niet zonder zijn werk en is daarnaast afhankelijk van de hulp van Jan.
Richard heeft een verleden in de criminaliteit maar heeft zijn leven op de rit gekregen door te dichten en door zijn innige
band met vogeltje Japie. Michaëla had vreselijke ouders en is veel gepest. Als radiopresentatrice probeert zij haar de pijn van
haar verleden te vergeten.

COLOFON
Voorzitter FV a.i.: Ton Ermers
tel. 0486 - 431 649
e-mail: tonermers@gmail.com

Vice-voorz. FV

Verstand op Nul laat ons inzien dat mensen
met een beperking geen beperkt leven leiden. Het toont aan dat zij gewoon als
normale mensen behandeld willen worden
en dat ook zij zich kunnen ontplooien.

:

Vacature

Secretaris
Jan Diels
tel. 0485 314 215
e-mail: familiever.dicht-bij@planet.nl

Penningmeester a.i.: Martin Hermans
tel. 0478 – 631 818
e-mail: martin.hermans@xs4all.nl

Contactpersonen:

Gehanteerde afkortingen:
ALV
AWBZ
CCR
DVC-er
FV
LIZ
MB
PGB
RvB
SOL

VOG
WMO
ZZP

Algemene ledenvergadering
Algemene wet bijzondere ziektekosten
Centrale cliëntenraad
Dienstverlening coördinator
Familievereniging
Wet langdurig intensieve zorg
Mededelingenblad
Persoonsgebonden budget
Raad van bestuur
Samenwerkingsverband van
oudergroeperingen van mensen
met een verstandelijke beperking in Limburg
Verklaring omtrent gedrag
Wet maatschappelijke ondersteuning
Zorg zwaarte pakket
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Regio’s Gelderland:

Vacature

Regio’s NO Brabant:
tel. 0486 – 431 649

Ton Ermers

Regio’s Limburg:
tel. 0478 – 631 818

Martin Hermans

Fijne Kerstdagen
en een

Gelukkig Nieuw Jaar
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