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BIT, zelf organiserende teams, Quli, werving van leden, nieuwe structuur van medezeggenschap, themabijeenkomsten, zorgovereenkomst en verwantentevredenheid. U ziet vele onderwerpen die voor u
en onze verwanten van belang zijn. We
mogen wel stellen dat we bij al die contacten over het algemeen een gewillig oor
vinden voor onze inbreng. Over het onderwerp verwantentevredenheid kunt u
meer lezen elders in dit MB.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
In deze rubriek willen we een kijkje geven op de
zaken waar uw bestuur zich zoal mee bezig
houdt.
In het afgelopen kwartaal is het bestuur
van de FV weer op vele fronten actief geweest. Zo zijn er contacten geweest binnen
Dichterbij met de vertegenwoordiger van
de RvB, met staffunctionarissen, met
meerdere zorgdirecteuren, met de cliëntenraad, met voorzitters van enkele regioplatforms en met de diensten geestelijke verzorging & ethiek en expertise. Bij al
deze overleggen is er gesproken over een
scala van onderwerpen, zoals strategische
keuzes, organisatieveranderingen, verzekeringen, zorgtestament, menslievende
zorg, communicatie, ondersteuningsplan,

Een aantal leden van de FV heeft deel genomen aan een pilotsessie van een nieuwe
module voor Open de Cirkel. Ook over dit
onderwerp kunt u elders in dit MB lezen.
Daarnaast hebben bestuursleden overleg
gevoerd met diverse personen en instanties. Zo is er gesproken met kandidaat bestuursleden. Momenteel nemen twee personen deel aan de maandelijkse bestuursvergaderingen om zich te oriënteren op
een mogelijke bestuursfunctie en bijdrage
aan de FV. Met een ambtenaar van de ge-
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meente Oss is een gesprek gevoerd over
regulier contact en informatie uitwisseling
(zie elders in dit MB). Er is voorts een orienterend gesprek gevoerd met De Seniorenbus over seniorenvervoer in de regio ‘sHertogenbosch. Doel van het gesprek was
om te kijken of de opzet van het seniorenvervoer ook geschikt is voor onze doelgroep, mensen met een verstandelijke beperking. Contacten met het SOL en Zorgbelang vinden regelmatig plaats tijdens
bijeenkomsten van de organisaties waar
wij permanent vertegenwoordigd zijn in
een provinciale werkgroep en regionale
platforms.

ALGEMENE LEDENVERGADERING 11 APRIL 2015
Bij dit mededelingenblad vindt u een uitnodiging voor onze ALV op 11 april a.s..
Naast de gebruikelijke onderdelen kunt u
ook een presentatie bijwonen van de heer
Wim van Geffen, medisch directeur van
Dichterbij over het onderwerp: Kwaliteit
en Veiligheid.
Ook hebben twee mensen aangegeven te
willen toetreden tot het bestuur. Zij zullen
zich aan u voorstellen.

Mede op initiatief van ons bestuur heeft
Kansplus op 12 februari een bijeenkomst
georganiseerd voor vertegenwoordigers
van een aantal familieverenigingen in den
lande. Tijdens deze ontmoeting is onder
meer gesproken over onderwerpen, zoals
het uitwisselen van ervaring, de positie
van de verenigingen en het verschil tussen
een familievereniging en een familieraad.
Ook de relatie van de instelling / medewerkers met ouders / familie / achterban
kwam aan de orde. Ondanks het geringe
aantal aanwezige familieverenigingen (er
waren er niet meer uitgenodigd), was één
van de constateringen dat er onderling
grote verschillen zijn qua positie, relatie en
activiteiten. Een andere constatering was
dat de familieverenigingen in de komende
tijd hard nodig zullen zijn en dat meer
samengewerkt moet worden om elkaar te
versterken. Het was een nuttige bijeenkomst die door alle deelnemers als zeer
waardevol is ervaren. Er zijn daarom ook
afspraken gemaakt voor een vervolg,
waarbij onderling contact en het uitwisselen van ervaring belangrijke aspecten zullen zijn.

We zijn enige tijd geleden door de Stichting Samen Leven benaderd met de vraag
of het mogelijk was om bij een ledenvergadering kunstwerken te tonen die te
koop worden aangeboden. Wij hebben
daarin toegestemd voor 11 april.
In de hier volgende toelichting leest u
meer over de achtergrond:
Bij de ontwikkeling van de terreinen van
v/h Maria Roepaan en de St. Augustinusstichting in Gennep en Ottersum zijn diverse gebouwen onder de slopershamer
gekomen. Toen deze kantoren en paviljoens ontruimd werden kwam er het een
en ander aan kunstbezit en wanddecoratie
naar boven.
Met een klein werkgroepje vanuit de
Zwerfheide hebben we gekeken hoe daar
mee om te gaan. Een deel is hergebruikt.
Denk aan het mooie plastiek van Ted Felen, dat nu de buitenmuur van Boszicht
(werkplek van Expertise en van BRONN)
aan de Stiemensweg verrijkt. Maar ook in
de inrichting van de Zwerfheide is het een
en ander terug te vinden aan oud kunstbezit.

Tot slot kunnen wij hier nog melden dat
uw bestuur onlangs weer een zogenaamde
heidag heeft gehouden waar werd nagedacht en gesproken over de rol, de positie
en de activiteiten van de FV. Daarover
wellicht een volgende keer meer.
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Daarvoor houden we het landelijke
nieuws in de gaten, volgen we regionale
ontwikkelingen en beoordelen we wat
voor u als familie(verenigings)lid van belang is. Veel van de informatie hoeven we
overigens niet zelf te schrijven. Die linken
we, want wat goed en duidelijk is geschreven hoeven we niet over te doen. Dat
is het handige van internet; het zorg ervoor dat de informatie makkelijk beschikbaar is. Een ander belangrijk voordeel is
dat we actueel kunnen zijn. Daar waar ons
Mededelingenblad maar vier keer per jaar
uitkomt, kunnen we onze site bij wijze van
spreken iedere dag verversen.

Een ander deel, waaronder ook interieurstukken van de kapel die stond op de oude instellingsterreinen, is verkocht aan
particulieren, medewerkers en anderen.
De opbrengst is ten goede gekomen aan de
Stichting Vrienden van Dichterbij. Deze
stichting kan met de opbrengst projecten
steunen die ten goede komen aan de ontwikkeling van onze cliënten. Dit heeft het
mooie bedrag opgeleverd van 2200 euro.
Een klein deel is geschonken aan dagbestedingslocaties, om de ruimte aan te kleden, onder andere het DAC aan de Stiemensweg in Gennep.
Nog een klein deel resteert. Ik noem enkele items: 3 glas-in-lood ramen uit de oude
kapel van de St.Augustinusstichting; een
uitklapbaar handbeschilderd paneel voorstellende het Laatste Avondmaal; een serie
foto’s van cliënten, gemaakt tijdens Carnaval, waarschijnlijk uit de jaren negentig;
een groot paneel geschonken bij de fusie
tussen de Augustinusstichting en Kinderhuis het Heuveltje in Vortum-Mullem
(1990?); een autenthiek expressionistisch
werk van Tonnie Klein-Kiskamp, cliënt
van Dichterbij.
Deze stukken worden nu tijdens de algemene ledenvergadering van de FV te koop
aangeboden. De opbrengst komt ten goede
komt aan de genoemde stichting Vrienden
van Dichterbij.

We zijn ons ervan bewust dat met de site
het begin naar een betere informatieverstrekking is gemaakt. Maar we zijn er nog
niet. Ons mededelingenblad komt voor
driekwart van onze leden nog als papieren
versie in de brievenbus. Van slechts een
klein gedeelte van onze leden hebben we
een email adres. We hopen dat natuurlijk
te veranderen. Lees dit daarom ook als een
oproep om uw email adres, voor zover u
daar over beschikt, bij ons bekend te maken. Mocht blijken dat u toch liever een
papieren uitgave leest, dan blijven we die
uiteraard graag toesturen. Voor de mensen
die de papieren uitgaven kwijt zijn, is het
handig om te weten dat de oude kwartaaluitgaven ook digitaal beschikbaar zijn
via de site. De site leest op die manier ook
als een naslag van de activiteiten van de
Familievereniging in de afgelopen periode.
Ook aanmeldingen voor de Algemene Ledenvergadering kunnen nu via de digitale
mailing makkelijk worden opgestuurd.

DE FV DICHT-BIJ BEKIJKEN
OP DE WEBSITE
Sinds de lancering van onze website
www.fvdicht-bij.nl hebben al heel wat mensen
een kijkje genomen op onze site. En daar zijn
we best een beetje trots op. De investering is
niet voor niks geweest.
Volgens meetgegevens is de site in een
paar maanden tijd al zo’n 770 keer bezocht
door 417 verschillende bezoekers. Vooral
als ons Mededelingenblad uitkomt wordt
de site veelvuldig aangeklikt. Dat stimuleert ons om de site regelmatig te actualiseren. Met name de nieuwspagina proberen we zo actueel mogelijk te laten zijn.
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Afgelopen najaar hebben zo’n 30 mensen
daar al gebruik van gemaakt. Op termijn
zal dat voor ons kostenbesparend zijn.

Dichterbij wil hiermee in 2015 starten en
de pool van meedenkers mag nog wel wat
groter worden. Suzanne van Duynhoven
zal het aanspreekpunt zijn voor de panelleden en voor de organisatie Dichterbij.
Naast de zaken waar de cliëntenraad en de
regioraden zich mee bezig houden is er
vanuit de organisatie Dichterbij behoefte
om op specifieke onderwerpen naar de inbreng van cliënten en verwanten te luisteren. Als het gaat om bijvoorbeeld verhuisbeleid, uitgaven van Dichterbij, of bijzondere projecten is het wenselijk om met
cliënten alsook verwanten van gedachte te
wisselen.
De leden van het cliëntenpanel zullen elkaar in wisselende omstandigheden tegenkomen. Soms zal de inbreng slechts
een éénmalige activiteit zijn. U bepaalt
namelijk zelf over welke onderwerpen en
op welke momenten u als ervaringsdeskundige op wilt/kunt treden. Eén en ander is afhankelijk van uw eigen interesses,
deskundigheid en mogelijkheden.
De adviesfunctie van het cliëntenpanel is
te vergelijken met een pool aan kennis en
ervaring. De familievereniging ondersteunt dit initiatief van harte. Wat ons betreft een goede manier om meer vanuit de
behoefte van de cliënt en de verwant te
werken. En omdat u zelf de regie in handen heeft qua tijdsinvestering past het
goed in deze tijd, waarin steeds meer
mensen bereid zijn om op specifieke onderwerpen hun inbreng te leveren. Heeft u
interesse om deel te nemen, voelt u zich
aangesproken? Meldt u zich dan aan.
Voor meer informatie over het cliëntenpanel van Dichterbij, Suzanne van Duynhoven, email s.vanduynhoven@dichterbij.nl tlf.
06-11910531

Natuurlijk zijn we ook benieuwd naar uw
mening. Wat waardeert u aan de site, wat
kan beter of wat mist u of werkt niet goed?
Misschien denkt u ‘dat kan ik beter’. Ook
dat mag, we heten u van harte welkom om
samen te bekijken hoe we de site kunnen
verbeteren en up-to-date houden. Uw reactie is welkom!

OUD BESTUURSLID OVERLEDEN
Op 17 januari 2015 ontvingen wij het
droeve bericht dat oud bestuurslid
Koos Roodhorst is overleden.
Koos was lid van
het bestuur vanaf
2007 en heeft twee
jaar geleden afscheid moeten nemen omdat zijn
mobiliteit te wensen over liet. Tijdens zijn bestuurlijke periode was hij
voor ons een gewaardeerde collega die
met zijn humor en nuchterheid vaak een
goede bijdrage wist te leveren. Hij is ook
nog een aantal jaren penningmeester geweest van onze vereniging. We wensen
zijn familie sterkte met dit verlies.

DICHTERBIJ
WOORD

AAN

HET

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.

Speel het spel
Begin dit jaar werd de familievereniging
uitgenodigd mee te praten over een nieuwe module van het spel ‘open de cirkel’.
Dit spel is een aantal jaren geleden ontwikkeld op initiatief van een aantal medewerkers van Dichterbij. Doel van het
spel is om het gesprek over goede zorg

Herhaalde oproep: inbreng van
verwanten in het cliëntenpanel
In het vorige Mededelingenblad was een
oproep geplaatst voor vertegenwoordiging van verwanten in het cliëntenpanel.
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uit het spel ook aan op één van de aanbevelingen uit de tussenrapportage van de
eerste zelforganiserende teams (de zogenaamde koploperteams), namelijk om clienten en verwanten beter te betrekken bij
de veranderingen.

aan te gaan. Het thema “goede zorg” nodigt uit tot een dialoog; wat voor de één
goede zorg is, hoeft dat voor de ander niet
te zijn. Om niet met vooronderstellingen te
werken, is het belangrijk om elkaars ideeen over dit thema te leren kennen.
Dat kan met behulp van dit spel. Het
werkt met kaartjes waarop een vraag
wordt gesteld. Elke speler komt aan bod
om een kaartje te lezen en te beantwoorden. De vraag is er meestal op gericht om
ervaringen en belevingen en wensen uit te
spreken en inzicht te krijgen in eigen denken en handelen. Het blijft echter niet bij
praten alleen. Aan de uitkomsten van het
gesprek worden ook conclusies en acties
verbonden.
Al spelenderwijs leren de deelnemers van
het spel om eigen meningen en emoties
weer te geven en te luisteren en open te
staan voor die van een ander. Tijdens
ontmoetingsdagen tussen medewerkers en
familieleden is een aantal teams het spel
ook met ouders en andere verwanten gaan
spelen. En dat zou tot op de dag van vandaag een hele mooie manier kunnen zijn
om met elkaar in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen.
In de nieuwe module van het spel gaat het
om goede zorg binnen de zelforganiserende teams. De makers van het spel wilden
graag checken of het verwantenperpectief
voldoende is meegenomen in de nieuwe
vragenset. De familievereniging is op zoek
gegaan naar een aantal ouders, broers
/zussen om dit spel te spelen.

Of zoals één van de ouders het verwoordde “een kleine verandering in de organisatie is voor de bewoner vaak een grote verandering. Dichterbij is bezig met best een
grote verandering ………..” Maar ook
werd opgemerkt dat de impact van een
verandering door een goede communicatie wel kleiner kan worden.
Ook onderstreepten alle verwanten het belang van het spel. Wel werden er vraagtekens geplaatst, of het spel als instrument
voldoende is om de communicatie binnen
een team te vergroten. De ervaring van de
aanwezige verwanten is dat er weinig, zeg
maar gerust te weinig ruimte is voor overleg binnen het team. Eén van de ouders
verbaasde zich over het feit dat er tegenwoordig zelfs geen ruimte lijkt te zijn
voor een mondelinge overdracht bij de
dienstwisseling. Daarmee staat de intentie
van het spel in schril contrast met de praktijk. Mogelijk dat door het spelen van het
spel binnen een team de wens voor een
goede overdracht ook door het team zelf
zal worden geformuleerd?

Eind januari zijn een 6-tal ouders en verwanten om de tafel gaan zitten. Zij hebben
besproken welke vragen belangrijk zijn,
welke vragen ze misten, en welke vragen
het familieperspectief goed naar voren
brengt. Het gesprek dat hieruit volgde
maakte duidelijk dat het familieperspectief
nog lang niet altijd op het netvlies zit maar
dat de intentie er wel is. Teams die nu met
de nieuwe versie van het spel aan de slag
gaan zullen zeker vragen tegenkomen die
over communicatie met familie en verwanten gaan. Daarmee sluiten de vragen

Deze nieuwe module van het spel kan worden
gespeeld door teams die een start maken als
zelforganiserend team. Samen het spel spelen
zal geen verkeerde start zijn, denken wij.
Mocht u als ouder belangstelling hebben om
één van de andere modules van het spel te spe-
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len met andere ouders/verwanten, dan kunt u
contact opnemen met de familievereniging of
Henk Minnema, contactpersoon binnen Dich06-13846035
e-mail:
terbij,
tel.
h.minnema@dichterbij.nl.
Het spel zal altijd onder begeleiding van een
gespreksleider worden gespeeld. Daarom is afstemming hierover wenselijk.

ding en verschoon hem. De verpleging
kan soms wel iets extra’s doen, maar ik
vind het lastig om over te dragen. Zeker
als er iedere dag een andere verpleger is.
Gerda is lid van de cliëntenraad van de
woonlocatie van haar zoon (niet binnen
Dichterbij). ‘We hebben aandacht gevraagd voor dit probleem. De manager
vertelde dat het ziekenhuis extra verzorging kan inhuren. Maar in de praktijk heb
ik dat nog niet meegemaakt.’

Quote:
“Ziet u dingen die mis of minder goed
gaan? Weet u waar verbeteringen mogelijk
zijn? Aarzel dan niet en ga het gesprek
aan met de dvc’er of begeleider. U kunt
ons helpen om de kwaliteit van de zorg
verder te verbeteren. Want uiteindelijk
willen we allemaal hetzelfde: Keigoede
zorg voor de cliënten”.
Deze uitspraak is afkomstig van Frank Holtman, voorzitter FvB Dichterbij, opgetekend in
de Nieuwsbrief voor verwanten december 2014

Welke verbeteringen zijn er?
Gelukkig neemt de aandacht voor de behandeling van mensen met een beperking
toe. Steeds meer ziekenhuizen hebben een
speciale polikliniek met een arts voor verstandelijk gehandicapten (een AVG). Maar
dit is zeker nog niet overal zo. Esther de
Rooij is AVG en houdt twee keer in de
maand spreekuur in Ziekenhuis Gelderse
Vallei. ‘Wanneer een cliënt niet kan praten, is het moeilijk om een diagnose te stellen’, vertelt Esther. ‘Onrust bij de cliënt
kan bijvoorbeeld komen door pijn, maar
ook door angst, honger, problemen met
slikken of slaaptekort. Wij als AVG’s kunnen de tijd nemen om dit uit te zoeken. We
weten bovendien welke aandoeningen
vaak voorkomen. Voor andere artsen is
dat minder vanzelfsprekend.’

IS HIJ ALTIJD ZO?
Wanneer een cliënt naar het ziekenhuis gaat.
Naar het ziekenhuis moeten is nooit leuk. Maar
als het gaat om iemand met een verstandelijke
beperking, kan dat extra moeilijk zijn. Voor de
cliënt en zijn familie. Waar loopt men tegen
aan? En zijn er ook verbeteringen te zien? Een
moeder en een arts voor verstandelijk gehandicapten vertellen.
Ook mensen met een verstandelijke beperking moeten soms naar het ziekenhuis.
Maar ziekenhuiszorg is niet speciaal op
hen afgestemd. Gerda de Vries, moeder
van een volwassen zoon met een ernstige
meervoudige beperking, kan hierover
meepraten. ‘Mijn zoon Robert kan niet
praten, maar van zijn gezicht is veel af te
lezen. In het ziekenhuis is daar weinig tijd
voor. Als Robert is opgenomen, ben ik de
hele dag bij hem. Ik geef hem sondevoe-

Gerda herkent dit. Haar zoon was eens erg
stil. De arts vroeg: ‘Is hij altijd zo?’ Ik wees
op een foto waar hij lachend op staat. Ik
zei dat Robert normaal zo vrolijk is als op
de foto’. Waarop de arts antwoordde: ‘O,
dan gaan we hem verder onderzoeken’.
Bronvermelding: Dit artikel is met welwillende
instemming over genomen uit Kwartaalblad
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Samenspraak, over medezeggenschap in de gehandicaptenzorg van het LSR.

gemeente is geregeld? Kijk dan op de
website:.
http://www.meedemeentgroep.nl/meeinuwgem
eente

Meer informatie:
• Wegwijzer voor ouders bij ziekenhuisopnamen van hun kind met een verstandelijke beperking is te downloaden op Zorgbelang-brabant.nl
• Voor cliënten is het boekje ‘Help ik moet
naar het ziekenhuis’ te vinden op cmoflevoland.nl

Wet langdurige zorg
Kunt u niet meer thuis wonen? Heeft u intensieve zorg nodig? Dan geldt de Wlz
(Wet langdurige zorg) voor u. De Wlz regelt de zorg voor mensen die voor lange
tijd voortdurend toezicht of 24 uur per dag
zorg in de buurt nodig hebben. De Wlz is
er voor mensen die niet of niet meer zelfstandig kunnen wonen met ondersteuning
van hun familie en vrienden, gemeente of
met verpleging en verzorging aan huis.
Het gaat bijvoorbeeld om kwetsbare ouderen en mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking. Of
mensen met een psychiatrische diagnose.
Ook jeugd met ernstige beperkingen kan
in aanmerking komen voor de Wlz.

Beide brochures zijn ook te vinden op onze eigen website: www.fvdicht-bij.nl onder ‘handige links en downloads’.
Hebt u ervaring met dit onderwerp en wilt u
reageren? Stuur uw reactie dan naar de redactie van het Mededelingenblad. Dit kan schriftelijk naar het postadres van de FV of digitaal
via: fvdichtbij@gmail.com

CLIËNTONDERSTEUNING
DOOR MEE IN UW GEMEENTE

Wilt u weten wat er precies verandert in
de zorg voor u of uw kind? De Rijksoverheid heeft een website met informatie: https://www.hoeverandertmijnzorg.nl.

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor cliëntondersteuning in
de nieuwe Wmo.
Cliëntondersteuning is de ondersteuning

SOL en EIKpunt starten meldpunt
Goede zorg voor mensen met een verstandelijke beperking
Het SOL, provinciale belangenorganisatie voor
mensen met een verstandelijke beperking, is
bezorgd over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2015 gaat er veel
veranderen. Gemeenten zijn verantwoordelijk
voor het organiseren van begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf. Daarnaast krijgen zij de taak om de participatiewet uit te voeren, de jeugdzorg en het passend onderwijs.
Om te achterhalen hoe dit alles in de praktijk
verloopt vraagt het SOL om uw ervaringen,
vragen, problemen, tips en andere signalen te
melden.

die MEE nu aan u geeft. MEE Noord Limburg, MEE Midden Limburg, MEE
Noordoost Brabant, MEE regio 'sHertogenbosch en MEE regio Tilburg zijn
door de gemeenten in hun werkgebied gevraagd deze cliëntondersteuning te bieden.
Elke gemeente bepaalt echter zelf hoe ze
dit organiseert. Dit kan dus per gemeente
verschillen. Wilt u weten hoe het in uw

Het SOL gebruikt de ontvangen meldingen om zich een beeld te kunnen vormen
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van hoe de zorg in Limburg geregeld is,
én of er zaken zijn die onder de aandacht
moeten worden gebracht. Positieve ervaringen om te kunnen behouden wat goed
is en negatieve ervaringen om beleid bij te
kunnen stellen.
Het SOL werkt hierbij nauw samen met de
afdeling EIKpunt van het Huis voor de
Zorg.

dan verwijzen naar de betreffende gemeente met daarbij de vermelding op
welke afdeling we moeten zijn en indien
mogelijk krijgen we ook de naam van de
ambtenaar waartoe we ons kunnen wenden. Vragen betreffende algemene zaken
die voor heel Nederland gelden zal Oss
voor ons beantwoorden.
Uw bestuur was voornemens om met
meerdere gemeenten een samenwerkingsafspraak te maken maar dat is door dit
aanbod van de gemeente Oss niet nodig.

Meedoen?
Meld uw ervaring via het formulier op de
website www.sollimburg.nl
Mailen of bellen kan ook. Mail uw melding
of
signaal
naar
eikpunt@huisvoordezorg.nl of bel (046) 420
80 79.
Overigens, ook voor advies en ondersteuning bij een vraag of klacht over de zorg
kunt u terecht bij EIKpunt.

GEMEENTE
NETWERK

OSS

IN

Daarnaast wil de gemeente Oss als tussenpersoon optreden indien wij een beroep willen doen op maatschappelijke organisaties die ons van dienst zouden kunnen zijn. De zorg wordt immers steeds
kleinschaliger, gemeente- en regiogebonden en daar waar mogelijk op wijkniveau
gerealiseerd. Kort gezegd, de gemeente
heeft ons haar netwerk aangeboden.
Ook is de gemeente Oss bereid, indien de
familievereniging dit wenst, uitleg of een
toelichting te komen geven over
onderwerpen die behandeld worden
werpen
die behandeld
worden
tijdens
de al-

ONS

Door Henk Krabbenborg
Om snel en adequaat op verzoeken en
vragen van U als ouder en verwant te
kunnen reageren is een kennis- en ondersteunend netwerk onontbeerlijk.
In dit tijdperk waarin veranderingen elkaar als het ware elk uur van de dag opvolgen is het bijna ondoenlijk om onze parate kennis up to date te houden. De insteek van het bestuur van uw vereniging is
dan ook een breed netwerk op te zetten
dat ons elk moment van de dag kan voorzien van de laatste ontwikkelingen aangaande wet en regelgeving.

gemene ledenvergadering.
Voor U als lid van de familievereniging
betekent dit dat U vragen betreffende onderwerpen die de gemeente aangaan kunt
stellen aan het bestuur. Wij zullen in overleg met de gemeente Oss antwoorden of
verwijzen.

De Gemeente Oss is een van de partners
die zich herkent in onze doelstellingen. Ze
ziet duidelijk een wederzijds belang die in
een samenwerking elkaar kunnen versterken. Naast vragen rond de Wajong en de
WMO is het ook mogelijk vragen betreffende de UWV te stellen. Deze vragen
hoeven niet alleen van de inwoners van de
gemeente Oss te komen maar mogen ook
van elders zijn. De gemeente Oss zal ons

De vragen kunt u stellen via onze website:
www.fvdicht-bij.nl
Of via onze mailbox: familiever.dichtbij@planet.nl
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ben het gevoel dat ze een duizendpoot
moeten zijn, en in ieder geval meer dan alleen maar ouder, broer of zus zijn, maar
tegelijkertijd belangenbehartiger, mentor,
mantelzorger , vrijwilliger, ……. Hoeveel
rollen kan iemand vervullen en waar
houdt het op? En waar houdt zeggenschap
op en begint de medezeggenschap en
komt de cliëntenraad in beeld? Deze vragen willen we aan bod laten komen in de
themabijeenkomsten voorjaar 2015.
Vorig jaar is de samenwerking tussen de
professional, de cliënt en de ouder/verwant onderwerp van gesprek geweest in de themabijeenkomsten. Zo’n 244
mensen bezochten de vier regionale bijeenkomsten over ‘samenwerking in de
driehoek’. In de reeks themabijeenkomsten
die dit voorjaar worden gepland willen we
hierop voortborduren door in te zoomen
op het thema ‘zeggenschap’. De opzet van
de bijeenkomsten zal gelijk zijn aan die
van voorgaande jaren. We menen er goed
aan te doen u informatie te geven om
daarna met elkaar in gesprek te gaan om
ervaringen en tips uit te wisselen en van
elkaar te leren en knelpunten te signaleren. De bijeenkomsten staan open voor
ouders en verwanten, leden en niet-leden
van de familievereniging, leden van de CR
en regioraden, en medewerkers van Dichterbij. We staan op het standpunt dat zeggenschap iets is wat je samen doet, we hopen dan ook op een mooie opkomst.

THEMABIJEENKOMSTEN
OVER ZEGGENSCHAP
De familievereniging vindt het belangrijk
dat cliënten en ouders/verwanten meedenken, meepraten en meebeslissen over
de zorg- en ondersteuning. Zeggenschap
uitoefenen noemen we dat. Ook voor
Dichterbij is dat een belangrijk thema. En
dat is meer dan een loze kreet. Dat blijkt
onder meer uit de huidige structuur.
Steeds meer teams krijgen als zelforganiserend team al meer zeggenschap. En
daarbij hebben ze de opdracht om die
zeggenschap ook te vertalen naar zeggenschap voor de cliënt en de verwant.
Toch is het vaak nog zoeken; van professionals wordt verwacht uitnodigend te zijn,
goed naar de ander te luisteren, collegiaal,
informatie te verstrekken en te realiseren
wat noodzakelijk is en tegelijkertijd ook
gewenst en verantwoord. Dat klinkt als de
rol van een duizendpoot.

Bij het ter perse gaan van dit Mededelingenblad waren de data en locaties van de vier regionale bijeenkomsten nog niet bekend. Via de site houden we u op de hoogte. U ontvangt nog
een brief met de uitnodiging.

Ook de rol van cliënten en ouders/verwanten is een andere en vooral
een actieve rol. Van ons wordt verwacht
dat we ingaan op de uitnodiging om mee
te praten en mee te sturen vanuit onze eigen deskundigheid in de rol als familielid.
Maar hoe zeg je wat, wanneer en tegen
wie….? Ook veel ouders/verwanten heb-
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JAARREKENING 2014
JAARREKENING 2014
INKOMSTEN
contributies
div. baten
subsidie Zorgbelang
rente Rentemeerrekening etc.

REEËL
2010

REEËL
2011

REEËL
2012

REEËL
2013

REËEL
2014

BEGROTING
2014

15556,32
0,00
1000,00
947,12

14630,23
100,00
0,00
883,13

15591,32
0,00
0,00
492,52

15553,82
0,00
1500,00
769,44

16859,61
0,00
0,00
446,52

20000,00
0,00
0,00
750,00

17503,44

15613,36

16083,84

17823,26

17306,13

20750,00

697,05
3258,87
875,67
319,62
2137,50
1146,98

995,43
3770,97
687,18
169,00
2172,50
3079,45

46,50
5000,46
0,00
2470,20
0,00

453,36
5007,35
1465,27
2110,70
0,00

812,05
2087,34
1001,98
413,53
175,00
65,00
3630,00
402,70
676,60
6554,04
3953,20

5,80

1413,83
1800,22
1388,48
390,00
1037,50
0,00
80,00
0,00
1584,63
5521,43
1901,00
900,60

1137,75
2155,20
1211,28
194,40
152,00
0,00
2202,37
35,90
957,11
4156,50
2474,16
0,00
3788,17

1500,00
2000,00
1500,00
400,00
1000,00
0,00
3500,00
500,00
3500,00
5000,00
2000,00
0,00
0,00

15952,85

19911,21

19777,24

16017,69

18464,84

20900,00

1550,59

-4297,85

-3693,40

1805,57

-1158,71

-150,00

UITGAVEN
Bestuurskosten
Vervoerskosten
Administratiekosten
Vergaderkosten
Lidmaatschappen
Cursussen, traning
Themabijeenkomsten
Representatie
Drukwerk
Mededelingenblad
Ledenvergaderingen
Diversen
Website + software dig. verz. MB

Batig / nadelig saldo

ten behoeve van website

RESERVES
01-01-2014
Saldo ING zakelijke rekening
Saldo ING zakelijk spaarrekening
Saldo ASN zak. Spaarekening
Resultaat 2014

7978,15
11,77
25757,67
-1158,71
32588,88

31-12-2014
Saldo ING zakelijke rek.
Saldo ING zakelijk spaarrekening
Saldo ASN Zak. Spaarrekening

6372,92
11,91
26204,05
32588,88
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reden was de hoge opkomst bij de ALV in
oktober.

TOELICHTING Jaarrekening
2014
Evenals voorgaande jaren zijn er in 2014
enkele verschillen ontstaan tussen het uiteindelijke resultaat en de begroting.
Wat de inkomsten betreft is er een tekort
dat uit de algemene reserves is aangevuld. Deze reserves zijn in verhouding
nog steeds heel behoorlijk. Zoals bekend is
het contributiebedrag afgelopen jaar met
goedkeuring van de algemene ledenvergadering verhoogd. Doordat we het aantal
nieuwe aanmelding wat hebben overschat
komt deze inkomstenpost toch nog lager
uit dan begroot. Ook de ontvangen rente
valt wat tegen. Maar welke spaarder heeft
daar geen last van?

Dat we onder de
streep een negatief
resultaat hebben is te
wijten aan onze
nieuwe website. Deze post was niet begroot, maar we hadden wel een subsidie
van € 1500,- ontvangen van Zorgbelang
Brabant voor dit doel. De totale kosten
hiervan zijn echter aanzienlijk hoger, zodat we totaal op een tekort uit zij gekomen
van ruim duizend euro.
Martin Hermans, penningmeester

De grootste verschillen vinden we echter
aan de uitgavenkant. Doordat het aantal
bestuursleden is toegenomen, zijn kosten
voor vervoer wat hoger uitgevallen dan
begroot.
Op de post lidmaatschappen hebben we
over gehouden. Dit komt in belangrijke
mate door het feit dat we aan KansPlus dit
keer geen bedrag hebben overgemaakt. De
reden daarvoor is dat zij nog niet in staat
zijn gebleken om een uitgewerkt voorstel
voor ons lidmaatschap te doen. Dat zal
hoogstwaarschijnlijk wel komen in 2015.
De directeur van KansPlus heeft daarom
besloten geen rekening te sturen voor afgelopen jaar. Wel zijn alle bestuursleden
individueel lid van deze organisatie. Ook
de kosten voor de themabijeenkomsten
zijn door veel zelfwerkzaamheid lager uitgevallen dan begroot. Nog een meevaller
was de post ‘drukwerk’. Hier hebben we
kunnen teren op voorraden die er nog waren. Dat is met name het gevolg van de
gewijzigde verzending van ons Mededelingenblad. Een deel wordt tegenwoordig
elektronisch verstuurd en ook per post is
het goedkoper geworden door geen enveloppe meer te gebruiken. De ledenvergaderingen daarentegen zijn wat duurder
uitgevallen dan begroot. Maar toch is dit
positief te noemen want de belangrijkste

KORTE BERICHTEN
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 ook een
soortgelijke oproep gedaan aan de medewerkers van Dichterbij en aan 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.

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.
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Financiële ondersteuning

wonen? Wat zijn je wensen en dromen?
Wil je praten met een geestelijk verzorger?
En van wie wil je afscheid nemen? De belangrijkste aspecten van palliatieve zorg
worden in het boek behandeld. Naast de al
bestaande ‘wensenboekjes’ voor wensen
rondom de uitvaart, geeft dit boek van het
NIVEL een brede basis om de laatste levensfase bespreekbaar te maken met mensen met een verstandelijke beperking.
Het boek is te vinden op onze website onder
handige links – externe link NIVEL

U draagt u de familievereniging een warm
hart toe. Daarvoor zijn wij u bijzonder
dankbaar. Voor financiële middelen zijn
wij mede afhankelijk van uw bijdragen.
Dat geldt voor de jaarlijkse contributie die
wij van u ontvangen, maar ook voor extra
giften. U kunt voor een extra gift bijvoorbeeld denken aan een bijzondere gelegenheid zoals een jubileum of een ander heugelijk feit. Een moment waarop dit misschien niet automatisch bij u op zal komen
is bij een overlijden. Sommige leden hebben ons in zo’n geval geholpen met een
gift uit de nalatenschap. Ook periodiek
schenken is tegenwoordig een mogelijkheid die fiscaal al gauw voordelen biedt.
Mede dankzij uw bijdragen kan de familievereniging zijn belangrijke taken blijven
uitvoeren. Dit is van grote waarde voor de
cliënten en verwanten van Dichterbij.
Mocht u erover denken of vragen hebben
op dit gebied neem dan gerust contact op
met een van onze bestuursleden.

Gehanteerde afkortingen:
ALV
AVG
BIT
FV
LSR
MB
RvB
Quli
SOL

Oproep E-mail adressen
Sinds vorig jaar maken wij serieus werk
van het elektronisch verzenden van het
mededelingenblad. We hebben echter nog
steeds van heel veel leden geen e-mail
adres. De oproep 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.dichtbij@planet.nl met daarin uw NAW gegevens zodat wij ons e-mail-adressen bestand daarmee kunnen completeren.

WMO

Algemene ledenvergadering
Arts Verstandelijk gehandicapten
Ben Ik Tevreden
Familievereniging
Landelijk Steunpunt
(mede)zeggenschap
Mededelingenblad
Raad van Bestuur
Quality of life
Samenwerkingsverband
Oudergroeperingen VG
Limburg
Wet maatschappelijke ondersteuning

COLOFON
Voorzitter: Vacature
Secretaris: Jan Diels
tel. 0485 - 314 215
e-mail: familiever.dicht-bij@planet.nl
Penningmeester: Martin Hermans
tel. 0478 – 631 818
e-mail: martin.hermans@xs4all.nl

Wat wil ik als ik niet meer beter word?
Communiceren over het levenseinde met
mensen met een verstandelijke beperking
is moeilijk en er is weinig ondersteuningsmateriaal voor deze mensen zelf. Het
NIVEL heeft – voor het eerst in Nederland
– mensen met een verstandelijke beperking zelf geïnterviewd over wat belangrijk
is om te doen voor ernstig zieken met een
verstandelijke beperking. Het boek zet
aan om na te denken over vragen, zoals:
wat kan de dokter voor je doen? Wanneer
voel je je zo goed mogelijk? Waar kun je

Contactpersonen:
Regio Noord en Midden: Els de Witte
tel. 024-32 41 841
Regio’s Oost en West: Henk Krabbenborg
tel. 06 - 51 52 79 21
Regio Zuid: Martin Hermans
tel. 0478 – 63 18 18
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