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VAN UW VOORZITTER 

Voor u ligt een nieuwe editie van het me-
dedelingenblad van uw familievereniging. 
Ik noem de familievereniging uw vereni-
ging omdat een familievereniging haar be-
staansrecht ontleent aan wat u belangrijk 
vindt dat zij voor u doet. Met dit medede-
lingenblad en met de website voorzien wij 
u van informatie. Wij komen ook graag in 
contact met u over wat u belangrijk vindt 
en over uw ervaringen als familielid, niet 
alleen tijdens de geplande algemene leden-
vergadering op 22 april 2017, maar ook tus-
sentijds. Dit doen wij o.a. via thema’s zoals 
Quli, de dementietafel en sociale netwer-
ken, waarover meer in dit mededelingen-
blad. Dit doen wij ook door bijvoorbeeld de 
oproep in dit mededelingenblad om uw er-
varingen met betrekking tot Quli met ons te 
delen. 

Signalen ter verbetering kunnen wij dan 
voorleggen aan de Raad van Bestuur, de 
centrale cliëntenraad, de regionale cliënten-
platforms en de regiodirecteuren van Dich-
terbij. 
In september gaat het bestuur terugblikken 
op wat de familievereniging in de afgelo-
pen 3 jaar heeft gerealiseerd en maken we 
plannen voor de komende 3 jaar. Hierbij 
maken we gebruik van de aanbevelingen 
zoals deze in april door een klankbord-
groep zijn geformuleerd en beschreven in 
het vorige mededelingenblad. De concept-
plannen voor de komende  drie jaar leggen 
we in het najaar aan u voor om deze te 
voorzien van commentaar en aanvullingen. 
Onderdeel van deze plannen zal zijn dat 

het bestuur van uw 
familievereniging 

met de Raad van Be-
stuur, de centrale cli-
entenraad en de regi-
onale cliëntenplat-
forms in overleg zal 
gaan over een samen-

werkingsovereenkomst.  
Actuele thema’s m.b.t. de kwaliteit van le-
ven en ondersteuning van cliënten maken 
ook onderdeel uit van die plannen. Voor-
beelden hiervan treft u aan in dit medede-
lingenblad. 
Ik wens u veel leesplezier.  
 
Tjeu Verstappen ( voorzitter a.i.) 
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HULP BIJ OMGAAN MET 
GELD BIJ BEWONERS VAN 
ZORGINSTELLINGEN (2) 
In een reeks 
van 2 artike-
len gaan we 
nader in op 
hulp bij om-
gaan met geld 
bij bewoners 
van Zorgin-
stellingen als Dichterbij. In het eerste artikel 
zijn we met name ingegaan op de vraag wie er 
nu eigenlijk mag beslissen; we hebben het dan 
over de handelingsbekwaamheid. In deze uit-
gave gaan we dieper in op de keuzes die gemaakt 
kunnen worden in de maatwerkondersteuning 
bij het omgaan met geld en wat u van een 
dienstverlener als SBB Zorginstellingen mag 
verwachten. 
 
Ondersteuning bij het financiële beheer 
dient te worden geboden op een niveau dat 
aansluit bij de mogelijkheden van de cliënt 
en zijn of haar omgeving. Dat kan zijn uit-
sluitend kaszakgeldverkeer in de leef-
groep, volledig of beperkt inkomens- en 
vermogensbeheer of daar waar nodig be-
schermingsbewind. Dit kan geboden wor-
den door verwanten of door professionals 
of een combinatie daarvan. 

 
Daar waar mogelijk wordt geopteerd voor 
maximale zelfstandigheid, ondersteund 
met zelfstandigheidstrainingen. Cliënten 
moeten kunnen vertrouwen op een veilige 

omgeving die misbruik zo veel als mogelijk 
voorkomt. Iedere cliënt dient te beschikken 
over een eigen beheerrekening welke strikt 
is gescheiden van de exploitatie van de 
zorginstelling en beheersstichting. Waar-
borgen worden geboden door jaarlijkse au-
ditering door de Rechtbank en aansluiting 
bij een branchevereniging waarmee kan 
worden voldaan aan de hoogste kwaliteits-
eisen. 
 
Aanvullende ondersteuning op maat 
Vervolgens doet zich de vraag voor of aan-
vullende ondersteuning is gewenst. Dat is 
in sterke mate afhankelijk van de hande-
lingsbekwaamheid van de cliënt en de 
mate waarin zijn directe omgeving (ouders, 
broers, zussen, kinderen etc.) deze onder-
steuning kunnen bieden. Indien adequate 
ondersteuning binnen de directe omgeving 
kan worden geboden zal dat in veel geval-
len de voorkeur hebben. Is dat niet of on-
voldoende het geval , dan kan teruggeval-
len worden op professionele organisaties 
zoals SBB Zorginstellingen. In de basis zijn 
er 2 dienstverleningsvormen: 

1. Budgetbeheer 
2. Bewindvoering 

In beide gevallen kan dit vormgegeven 
worden binnen zijn/haar eigen omgeving 

(verwanten) óf 
door professio-
nele organisa-
ties. Voorop 
staat dat de cli-
ent zelf doet wat 
hij/zij zelf kan 
en mag. Juist 
daar is de hande-

lingsbekwaam-
heid van de cli-
ent bepalend. 
SBB Zorginstel-
lingen werkt aan 
een objective-
rend toetsings-
kader als hulp-
middel om tot de 
juiste inschatting 
van de onder-

steuningsbehoefte te komen.  
In alle gevallen draait het om inkomen, ver-
mogen, uitgaven en alles wat bij beheer van 
de financiën komt kijken. 
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Bij budgetbeheer is de cliënt zelf hande-
lingsbekwaam en is de dienstverlening ge-
baseerd op  ondersteuning bij inkomens- en 
vermogensbeheer van de cliënt. Bij be-
windvoering is sprake van een door de 
rechter opgelegde maatregel. De bewind-
voerder treedt in deze op als wettelijk ver-
tegenwoordiger van de cliënt voor de goe-
deren en financiën van de cliënt die door de 
Rechtbank onder toezicht van een bewind-
voerder zijn geplaatst. De bewindvoerder 
is in deze zelfstandig bevoegd beslissingen 
te nemen. Deze zal hierbij altijd het belang 
en de behoeften en wensen van de cliënt 
centraal stellen en hem/haar hier zo veel 
als mogelijk bij betrekken.  De bewindvoer-
der draagt zorg voor de volledige admini-
stratieve afwikkeling en legt jaarlijks op cli-
entniveau verantwoording af aan de Recht-
bank. 
Indien sprake is van een familie bewind-
voerder kan deze zich desgewenst laten bij-
staan door een professioneel bewindvoer-
der (budgetbeheer of mede-bewind). In 
veel gevallen kan, afhankelijk van de ver-
mogens- en inkomenssituatie, voor be-
windvoering bijzondere bijstand worden 
aangevraagd. 
 
Wat mag ik dan verwachten en wat ver-
wachten jullie van mij? 
Als cliënt, extern bewindvoerder / verte-
genwoordiger mag u verwachten dat SBB 
Zorginstellingen als een goed huisvader 
waakt over het vermogen, de inkomsten en 
uitgaven van de cliënt. Inkomstenbronnen 
zoals uitkeringen en toeslagen dienen opti-
maal te worden benut. Uitgaven dienen uit-
sluitend te worden gedaan binnen de reik-
wijdte van het budgetplan/de begroting. 
Er worden alleen noodzakelijke uitgaven 
gedaan waarbij wordt gestreefd naar de 
voordeligste prijs met de beste kwaliteit. 
De bewindvoerder/budgetcoach stelt zich 
daarbij neutraal op en laat zich niet leiden 
door zijn/haar eigen voorkeuren, maar 
stelt het belang van de cliënt altijd voorop! 
Van de cliënt en/of de wettelijk vertegen-
woordiger verwachten wij dat deze ons 
correct informeert, geen schulden maakt, 
zich houdt aan de spreekuurtijden bij con-
tacten met de bewindvoerder/budget-
coach en de normale gedrags- en fatsoenre-
gels respecteert. 
 

Wat kan SBB Zorginstellingen hierin be-
tekenen? 
SBB Zorg wil toegevoegde waarde leveren 
aan cliënt, woongroep en  (de administra-
tieve dienst van) de Zorginstelling. Zij doet 
dit exclusief voor cliënten van  Dichterbij en 
Pluryn waar SBB Zorginstellingen optreedt 
als preferred supplier.  
SBB Zorginstellingen verzorgt het kas- zak-
geldverkeer voor alle cliënten van Dichter-
bij. Daarnaast kan SBB Zorginstellingen op 
individuele basis optreden als bewindvoer-
der, medebewindvoerder of inkomens- 
beheerder/budgetcoach voor cliënten van 
de zorginstellingen Dichterbij en Pluryn. 
Voor bewindactiviteiten staat SBB Zorgin-
stellingen onder toezicht van het landelijk 
kwaliteitsbureau CBM van de gezamen-
lijke Rechtbanken. SBB Zorginstellingen 
heeft het lidmaatschap van de BPBI, dè 
branchevereniging voor inkomensbeheer 
en bewindvoering aangevraagd en is in af-
wachting van de toelatingsaudit. 
SBB Zorginstellingen hanteert een eigen ge-
dragscode en Klachtenregeling. 
 
SBB Zorginstellingen gelooft in een veilige om-
geving voor financiële zelfstandigheid van men-
sen met een beperking die aansluit bij hun indi-
viduele mogelijkheden en met waarborgen is 
omkleed. 
 
Stichting Beheer Bewonersgelden Zorginstel-
lingen. (SBB Zorginstellingen) 
 
 

DE SPECIALE OLYMPISCHE 
SPELEN: JE WINT AL ALS JE 
MEEDOET 
Na maanden van trainen en voorbereiden 
namen  zo’n 2400 sporters uit Nederland 
begin juli deel aan de Special Olympics. 
Drie dagen lang was het druk op de sport-
velden en de zwem- en atletiekbanen  in 

Nijmegen, Groes-
beek en Wijchen. En 
net als bij de gewone 
Olympische Spelen 
werd er met overtui-
ging en veel geest-
drift gesport. Speci-
aal was het omdat 

het ’t grootste landelijke sportevenement is 
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voor mensen met een verstandelijke beper-
king. Er waren maar liefst 18 verschillende 
sporten waaraan werd deelgenomen. En 
tussen het sporten door werd er genoten, 
gelachen, supporters trots gemaakt en zijn 
er vrienden gemaakt. Natuurlijk was er een 
feestelijke opening. De Nijmeegse Cindy 
Jordens mocht tijdens deze happening in 
het Goffertstadion de eed afleggen. Ze 
sprak de volgende woorden: “medespor-
ters, sta alsjeblieft op en zeg mij na, ‘ik ga 
voor de overwinning, maar door mijn inzet 
ben ik al een winnaar’”. Onder deze 2400 
winnaars bevonden zich ook veel sporters  
die binnen Dichterbij woonachtig zijn.  Zij 
werden bijgestaan door begeleiders, trai-
ners en natuurlijk hun eigen familieleden. 
Onder andere twee seniorenteams van 
voetbalvereniging VEVV Heijen deden  
mee.  Daarnaast waren er de wandelaars 
die deelnamen aan het zusje van de Nij-
meegse 4-daagse, de wandel3-daagse, een 
extra evenement voor alle mensen die niet 
voor de medaille streden. 
Alle 2400 sporters gingen met een glimlach 
naar huis. Hun supporters en begeleiders 
hadden minstens zo’n brede glimlach. 
Over twee jaar worden de Special Olym-
pics opnieuw gehouden. Dan zijn de spor-
ters welkom in de Achterhoek. 
 
 

SAMENLEVEN 
Samenleven dat is de naam van de stichting 
Vrienden van Dichterbij, een stichting die 
sinds 2001 bestaat met het doel om financi-
ele middelen te verzamelen en uit te geven 
voor mensen met een verstandelijke beper-
king, zodat zij kunnen deelnemen aan de 
samenleving.  Met de ingekomen middelen 
worden voorzieningen, diensten en pro-
jecten die het welzijn van cliënten van 
Dichterbij bevorderen, gefinancierd. 
In de praktijk zien we dat veelal medewer-
kers van Dichterbij aanvragen voor hun cli-
enten doen. Tot op heden zijn er nog weinig 
aanvragen van ouders/verwanten ge-
weest, terwijl ook zij de mogelijkheid heb-
ben om een aanvraag te doen.  
Kijkend naar de aanvragen zien we dat die 
zeer divers zijn. Een greep uit de afgelopen 
paar jaar: duofietsen, bijdrage aan sport-
evenementen, een tovertafel, een uitstapje 
voor de cliënten, nieuwe apparatuur voor 

Radio Maro, kortom allemaal voorzienin-
gen die niet vanuit de Wet Langdurige zorg 
of de WMO gefinancierd worden.  
 
Hoe komt SamenLeven aan middelen? 
De voorgangers van Dichterbij hebben des-
tijds gezorgd voor een beginkapitaal, dat 
afkomstig was van vroegere steunstichtin-
gen. Dat geld is weggezet en van de rente 
kunnen de projecten gefinancierd worden. 
Aangezien de rente nu laag is, is de aanwas 
van middelen gering, terwijl de vragen 
door blijven gaan.  

 
U kunt SamenLeven steunen middels een 
donatie (SamenLeven heeft de ANBI-sta-
tus, dat wil zeggen dat uw gift/donatie af-
trekbaar van de belasting is). U kunt deze 
stichting ook in uw erfenis opnemen of een 
schenking doen omdat u bijvoorbeeld een 

De Tovertafel, een voorbeeld van  
financiering door stichting SamenLeven 

De bewoners van Sneeuwheide zitten sinds kort 
regelmatig aan de Tovertafel: interactieve licht-
projecties op een gewone tafel. Ze genieten, la-
chen en worden verrassend actief. Op de tafel 
fladderen vrolijke, kleurrijke vlinders in het 
rond. Als je ze aanraakt, vliegen ze de andere 
kant op. De bewoners genieten van de Toverta-
fel. Concreet is het een kastje aan het plafond, 
dat lichtprojecties op een gewone tafel projec-
teert. De projecties zetten aan tot beweging. Je 
wilt vlinders of visjes pakken, de bal de andere 
kant oprollen, herfstbladeren bij elkaar vegen of 
bloemen laten groeien door ze aan te raken. 
“Voor deze doelgroep, ouder wordende, vaak de-
menterende mensen van laag niveau, is de To-
vertafel fantastisch”, zegt dvc’er Karin Mar-
tens. “De spellen zetten aan tot beweging en 
zorgen voor sociale interactie.” 

Karin ontdekte de tafel tijdens een zorgbeurs. Ze 
was direct enthousiast. “Ik heb bij Stichting Sa-
menLeven een verzoek ingediend om de Tover-
tafel te financieren. Dat is gelukt. Demente-
rende ouderen hebben prikkeling nodig, deze ta-
fel brengt hen in beweging. Bovendien genieten 
ze, dat is heerlijk om te zien.” De begeleiders 
zetten de Tovertafel nu in op de momenten dat 
het uitkomt. Het plan is om er een vast onder-
deel van te maken in het wekelijkse programma.  

Uit: digitale nieuwsbrief medewerkers Dichter-
bij, week 20 

http://www.dichterbij.nl/organisatie/dagbesteding-en-werk/stichting-samenleven.htm
http://www.dichterbij.nl/organisatie/dagbesteding-en-werk/stichting-samenleven.htm
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feest te vieren hebt en u van uw feestgan-
gers een bedrag in natura voor dat doel 
vraagt. 

 
Hoe kunt u een aanvraag indienen? 
De stichting SamenLeven beschikt sinds 
kort over een eigen website.  Daarop vindt 
u informatie over de stichting, de pro-
jecten die vanaf 2012 goedgekeurd zijn en 
de wijze van aanvragen. (www.stich-
tingSamenLeven.nl) .   
Uiteraard zijn de bestuursleden ook bereid 
om met u in gesprek te gaan over uw vra-
gen/opmerkingen. 
 
 Leo Kranendonk, voorzitter  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Wij-Wij 

Job (12) kent de woorden kut-Ma-

rokkaan, kankerlul en aandachts-

hoer niet. Een hoofddoek zet geen 

kwaad bloed bij hem. Die zal hij leuk 

vinden omdat je eraan kan trekken. 

Kroeshaar kriebelt tegen zijn hand 

en glad haar wil hij aaien. Job raakt 

mensen graag aan. Racisme is hem 

vreemd, vooroordelen kent hij niet. 

Gaat thuis de bel, dan roept hij 

‘mama open doen’. 

Job is nieuwsgierig en verwelkomt ie-

dereen. Niks wij-zij. Gezellig wij-wij. 

Hij vindt mensen leuk en lief, tot het 

tegendeel bewezen is. Job zal je nooit 

op je verleden pakken, hooguit pakt 

hij je hand. Job snapt niet wat een 

homo is, laat staan wat hetero bete-

kent. Hij maakt evenmin onder-

scheid tussen dik, dun, rijk, arm, 

Tokkie of elite. 

Job kijkt op niemand neer – vanuit 

zijn rolstoel kijkt hij altijd omhoog. 

Aan zijn hemel staat de zon of het 

regent. Job zegt sorry als hij je pijn 

heeft gedaan. Dankjewel als je hem 

helpt. En toont belangstelling door 

te vragen ‘hoe is het met jou’? Kijkt 

hij voetbal op televisie, dan juicht hij 

bij ieder doelpunt, ongeacht de club-

kleuren. 

Job is kampioen in het delen van 

blijdschap. Het veld op stormen zou 

hij niet kunnen – vanwege die rol-

stoel. Spelers van de tegenpartij 

slaan al helemaal niet; hij heeft een 

lage spierspanning. Het is dat krak-

kemikkige lijf, waardoor hij bijna 

niks kan. 

Job moet altijd wachten. Op eten, op 

gezelschap, op de taxi, op een nieuwe 

rolstoel, op iemand die zijn luier ver-

schoont. Toch voelt hij zich nooit te-

kort gedaan. Zal nimmer klagen. 

Wijst niet verongelijkt naar mensen 

die het beter hebben en is onbekend 

met de begrippen jaloezie, misgun-

nen en kwaadspreken. Liever zingt 

hij een liedje. Job geeft geen anderen 

de schuld en wenst niemand dood op 

sociale media. En dan noemen we 

hem verstandelijk beperkt. 

Annemarie Haverkamp 
Deze column verscheen eerder in De Gelderlander 

 

http://www.stichtingsamenleven.nl/
http://www.stichtingsamenleven.nl/
http://www.gelderlander.nl/regio/nijmegen-e-o/nijmegen/bijzondere-column-over-job-12-maakt-veel-los-1.6078323
https://www.google.nl/imgres?imgurl=http://bromfietshal.nl/027.JPG&imgrefurl=http://bromfietshal.nl/werkplaats.htm&docid=zToNIX6r2-tkWM&tbnid=pWnYK_MjqyAkQM:&w=448&h=336&bih=534&biw=1097&ved=0ahUKEwju9v2_lIzNAhUBVhQKHUQUDJkQMwhbKB8wHw&iact=mrc&uact=8
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LEREN OVER EN WERKEN 

MET QULI 
Sinds Dichterbij de start heeft gemaakt om 
met Quli de informatie over en het contact 
met  de cliënt toegankelijk te maken voor 
verwanten, is de familievereniging Dicht-
bij gaan kijken naar manieren om de drem-
pel te verlagen om met Quli aan de slag te 
gaan.  
Vanuit de familievereniging denken we dat 
Quli een mooi hulpmiddel is om zeggen-
schap vorm te geven. Via Quli beschik je 
niet alleen over digitale informatie van het 
IOP, maar ook over de dagrapportage. 
Daarnaast zit er een agendafunctie in Quli 
en is er een chat- of praatmogelijkheid via 
beeldbellen ingebouwd. Uiteraard is het 
systeem veilig en de contacten zijn geregu-
leerd en beperkt.  
 
Het webinar 
In ons mededelingenblad hebben we al va-
ker geschreven over Quli, wat het is en hoe 
het werkt. Tijdens de Algemene Ledenver-
gadering is er een uitvoerige presentatie 
geweest. Zie hiervoor ook het verslag dat 
bij de nieuwsberichten op onze website 
www.fvdicht-bij.nl is geplaatst.  
Daarnaast heeft de familievereniging het 
initiatief genomen een webinar over Quli 
aan te bieden. Aanleiding hiervoor was een 
bericht bestemd voor medewerkers van 
Dichterbij om deel te nemen aan een webi-
nar over Quli. Toen het bestuur aan Dich-
terbij de vraag stelde of er ook een moge-
lijkheid was voor eenzelfde webinar, ofte-
wel een on-line cursus voor verwanten, 
stond men daar meteen voor open.  
Dit voorjaar hebben 10 mensen zich inge-
schreven voor het webinar. Uiteindelijk 
hebben 6 mensen deelgenomen. Zij hebben 
3 sessies van een uur gevolgd om Quli on-
der de knie te krijgen. De ervaringen zijn 
divers, maar eigenlijk is iedereen positief 
over Quli zelf. “Ik moet zeggen dat ik Quli 
wel gebruikersvriendelijk vindt. Het is wel 
even investeren om te achterhalen hoe het 
systeem werkt en wat er achter de diverse 
app’s te vinden is. Als je al iets van face-
book, skype en e-mail weet, heb je waar-
schijnlijk wel een voordeel”, aldus Anne-
miek van den Beuken. “Ik wil er ook zeker 
mee gaan werken. Na de zomer gaan alle 

begeleiders binnen het cluster ermee wer-
ken. Anders heeft het ook geen echte meer-
waarde. Ik denk dat Quli een handig hulp-
middel kan worden voor de diverse contac-
ten omdat het een beveiligd systeem is. En 
als de bewoner zelf ook in staat is om ermee 
te werken (al dan niet met hulp), dan helpt 
het ook bij het onderhouden van sociale 
contacten. De mogelijkheid van beeldbel-
len op een veilige manier is erg prettig. 
Mijn broer heeft zelf niet de mogelijkheid 
om te leren ermee te werken, maar ik ga het 
wel gebruiken in het onderhouden van het 
contact met de DVC’er en begeleiding en 
het lezen van rapportages. Natuurlijk zal ik 
ook de telefoon blijven gebruiken”.   
 
Over de ervaring om via een webinar ken-
nis te krijgen en het Quli-systeem eigen te 
maken, waren de mensen vooral tevreden 
over de kwaliteit van de docent. Maar het 
feit dat het er drie webinars waren gepland, 
verspreid over een langere periode op een 
tijdstip in de avond, vond menigeen niet zo  
prettig. Er zat te weinig regelmaat in, en het 
wordt als lastig ervaren om de informatie 
niet op een zelf gekozen tijdstip te kunnen 
krijgen. 
 
De nieuwe afspraken 
De heer Wehnes van het bestuur heeft bo-
venstaande ervaringen met Dichterbij ge-
deeld. Uit deze ervaringen en die van an-
dere gebruikers zijn nieuwe afspraken 
voortgekomen. Veel lezers zullen als eerste 
contactpersoon voor Dichterbij inmiddels 
een brief hebben ontvangen met de nieuwe 
werkwijze en aanpak. Eén van de belang-
rijkste veranderingen is dat de manier van 
aanmelden en het account aanmaken mak-
kelijker wordt gemaakt. Een account aan-
maken kan ook door bij de DVC’er kenbaar 
te maken dat u met Quli wilt werken. 
Dan zorgt de DVC’er of de E-health coördi-
nator van uw regio ervoor dat het account 
geregeld wordt. Informatie over Quli zal 
niet via een webinar worden gedeeld. De 
informatie wordt nu per e-mail naar u toe-
gestuurd. 
Voor extra hulp, is er een helpdesk waar u 
met vragen terecht kunt. Dichterbij stimu-
leert via de regionale E-health coördinato-
ren dat alle medewerkers ermee aan de slag 
gaan. Vanaf medio oktober kunt u ook met 
de smartphone inloggen op het systeem. En 

http://www.fvdicht-bij.nl/
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vanaf volgend voorjaar zal WiFi in alle wo-
ningen gerealiseerd zijn. 
Geïnteresseerd? 

Wilt u zelf ontdekken of Quli iets voor u is? 
Bent u geïnteresseerd, of heeft u vragen 
over Quli?  Laat het uw DVC’er of de E-
health coördinator van uw regio weten. 
 

 
De Familievereniging is benieuwd naar uw er-
varingen. We horen graag zowel de positieve als 
de negatieve ervaringen. U kunt ze doorspelen 
naar de heer J. Wehnes.   
 
 

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 vertegenwoordi-
gers van cliënten. 
 

NIEUW CONCEPT DIA WERKT 
Het nieuwe concept voor de DIA (Dagbesteding 
Industriële Activiteiten, in Heijen) begint zijn 
eerste vruchten af te werpen. Zo wordt er nu al 
geoogst via een pas aangelegd groentetuintje pal 
bij de voordeur. Niet dat een groentetuintje zo-
iets bijzonders is. Wel bijzonder is dat dit groen-
tetuintje mede is bedacht, aangelegd en wordt 
verzorgd door klanten (cliënten).  
 
Groentetuintje als tekenend voorbeeld 
Daar waar de taxi’s aankomen en vertrek-
ken, vlak bij de fietsenstalling, is in korte 
tijd van alles veranderd. Waar vroeger een 
saai gazonnetje was, groeit de kool nu als 
kool. Het is mooi om te zien dat sommige 
deelnemers ’s ochtends bij aankomst, ’s 
avonds bij naar huis gaan en zelfs in de 
pauzes controleren of er nog iets gegroeid 
is. Uiteraard wordt er ook door hen gecon-
troleerd of de collega’s met groene vingers 
overdag de boel wel netjes onderhouden. 
Niet alleen de natuurliefhebbers onder de 
klanten hebben plezier aan die paar vier-
kante meter groen. 

Hoe pakt u werken met QULI aan? 
 

 Eerst maakt u op de PC, tablet of 
smartphone een account aan. Uw ac-
count (nodig om in te kunnen loggen) kan 
op uw verzoek worden aangemaakt door de 
Dichterbij-medewerker, de DVC’er of de E-
health coördinator. U krijgt een gebruikers-
naam en wachtwoord toegestuurd. 

 Als het account succesvol is aange-
maakt, kunt u inloggen. De instructies 
hiervoor ontvangt u per e-mail. Het in-
loggen op het systeem Quli  is makkelijker 
geworden. 

 Na het inloggen komt u in het hoofd-
menu. Het hoofdmenu is in de vormgeving 
veranderd. De verschillende mogelijkheden 
zijn met picto’s en kleuren toegankelijk. U 
kunt zelf bekijken welke app’s voor u be-
langrijk zijn en deze in het hoofdmenu 
plaatsen. 

 
 Als u het medisch dossier wilt inzien, 

wordt een extra verificatie gevraagd. U 
moet hiervoor een cijfercode invoeren 
die u per smartphone toegestuurd 
krijgt. Vervolgens kun u in onder-
staand beeld aanklikken welke onder-
delen u wilt inzien. 

 
 Bij vragen of problemen kunt u een be-

roep doen op de Helpdesk. 
 
 
Wat is er nog meer afgesproken? 

 medio oktober 2016 is het mogelijk om 
ook het BIOP digitaal via Quli in te zien 

 vanaf oktober zal het ook mogelijk 
worden om via de smartphone in te 
loggen 

 april 2017 is in elke woning WiFi 
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Mensen die van winkelen houden, zijn mee 
geweest om materiaal te kopen. Een jonge 
sjouwer deed het zware spitwerk. Enkele 
creatieve deelnemers sierden de boel op 
met zelfgemaakte thematekeningen. Die 
vrolijke kleurplaten zijn weer geseald door 
klanten die bij de drukkerij met papier wer-
ken. Klan-
ten die 
graag met 
hout wer-
ken, tim-
merden de 
paaltjes in 
de grond. Wie weet, eten liefhebbers over 
een tijdje aardbeien van onze eigen 
“kouwe” grond?  

Door de uitbreiding met leuke activiteiten 
wordt DIA aantrekkelijker. Dat mag nieuw 
werk, nieuwe klanten en nog meer tevre-
den gezichten opleveren. Ons groentetuin-
tje is daar een tekenend voorbeeld van. 

Mooie toekomstplannen 
Zo’n 70 klanten van Dichterbij komen da-
gelijks bij de DIA voor hun dagbesteding. 
Ze verrichten hier, soms al jarenlang, ge-
structureerd productiewerk. De samen-
werking met buurman SW INTOS is daarin 
erg prettig. Bij DIA zijn we keigoed in die 
werksoort, we zijn trots op onze inspannin-
gen en onze opdrachtgevers zijn tevreden 
over de werkresultaten.  
 
Een paar maanden geleden zijn onze klan-
ten samen met hun verwanten en met be-
geleiders in gesprek geweest in het kader 
van Als Je Het Mij Vraagt (AJHMV). Er zijn 
tijdens de open dagen en in de vele ge-
sprekken een aantal wensen boven tafel ge-
komen. De grote wens is dat DIA een fijne 
plek blijft om te bezoeken, te werken, te be-
leven en een plek wordt waar klanten kun-
nen ervaren wat ze willen en wat ze kun-
nen. We hebben als een team samen met 
onze klanten en hun familie plannen ge-
maakt voor een mooie toekomst van onze 
locatie. Deze plannen worden inmiddels 
stapsgewijs uitgevoerd.  
 
Gevarieerde activiteiten 
Het basisaanbod van productie- en drukke-
rijwerk blijft, helemaal volgens wens, dus 
gewoon bestaan. Er is daarnaast gevraagd 

naar meer variatie in activiteiten en om 
sfeervollere ruimtes. Er wordt voortaan on-
der “werktijd” gewandeld en soms lekker 
gepuzzeld. Mensen die daar behoefte aan 
hebben en/of ouder worden, kunnen tus-
sendoor uitrusten in een “rustige” ruimte. 
 
Klanten, verwanten en medewerkers gaan 
gezamenlijk in een nieuw in te richten “ac-
tief” lokaal met allerlei aanvullende activi-
teiten aan de slag. Er is belangstelling voor 
computerwerk, dienstverlenend werk, mu-
ziek-en knutselactiviteiten en zelfs bele-
vingsactiviteiten. We worden regelmatig 
door klanten gewezen op het gewenste 
feestje, dus ook dat gaat er vast en zeker ko-
men.  
 
Iedereen is welkom 
Op onze facebook pagina (Dia Drukkerij 
Dichterbij) is te volgen waar we zoal mee 
bezig zijn. Er is ons veel aan gelegen om in 
contact te komen en te blijven met andere 
mensen. Iedereen is bij ons altijd van harte 
welkom: of het nu is om als dagbestedings-
klant bij ons te komen werken, om als op-
drachtgever (druk)werk af te leveren of als 
verwant/vrijwilliger bij bepaalde activitei-
ten aan te sluiten. En wie belangstelling 
heeft, kan natuurlijk zo maar eens bij ons 
op bezoek komen. Onze klanten zorgen dat 
de koffie klaar staat! 
 
Team DIA Heijen 
 

≃ 
 

“DE PASSIE VOOR HET VAK 
ZAL ALTIJD BLIJVEN” 
Na bijna 41 jaar Dichterbij gaat Ella Buis met 
pensioen. Op 8 september j.l. heeft ze afscheid 
genomen. De gedragsdeskundige, specialist au-
tisme, kijkt met veel plezier terug op haar carri-
ère. “De lol met mensen ga ik missen.” 
Lang zag ze ertegenop, tegen haar nade-
rend afscheid. “Ik vond het moeilijk om los 
te laten. Maar na verloop van tijd ging dat 
steeds beter. Nu vind ik het prima dat ik er-
mee stop.” Op 25 augustus was haar laatste 
werkdag, op 8 september nam ze nog een 
keer het woord als ASS-deskundige van 

mailto:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011498290649
mailto:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011498290649
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Dichterbij op de themabijeenkomst van Ex-
pertise over autisme. Later die dag was 
haar afscheidsreceptie. “Vervolgens ga ik 
vijf weken in Spanje wandelen. Naar Santi-
ago. En daarna? Ik doe holistic pulsing, ook 
wel wiegende massage genoemd. Ook bin-
nen Dichterbij al ben ik hiermee bezig ge-
weest. Dat wil ik meer doen. In mijn eigen 
praktijk, maar ook buiten de deur. Op ver-
wendagen, workshops, festivals, dat soort 
dingen. Misschien word ik vrijwilliger bij 
de Zonnebloem. En wellicht dat ik op lan-
delijk niveau of bij het Centrum voor Con-
sultatie en Expertise (CCE) actief blijf op 
het gebied van autisme.” 
 
Zelforganisatie 
Want autisme is haar specialiteit. “Direct in 
het begin van mijn carrière had ik al met 
autisten te maken. Deze mensen intrigeer-
den me. Een man bijvoorbeeld was volledig 
geobsedeerd door lampen. Fascinerend.” 
Sinds die tijd is ze zich meer en meer gaan 
ontwikkelen tot autismespecialist. Ze 
volgde studiedagen, gaf cursussen, schreef 
mee aan boeken en organiseerde themabij-
eenkomsten over het onderwerp. “Begin ja-
ren negentig al organiseerden we derge-
lijke bijeenkomsten. Dat was pure zelforga-
nisatie. We namen het initiatief, regelden 
alles zelf.” Op één specifieke themabijeen-
komst is ze het meest trots. Over seksueel 
misbruik, in 1991. “Dat had in Nederland 
nog nooit iemand gedaan. Vanwege de 
grote belangstelling organiseerden we twee 
dagdelen met hetzelfde programma. Er 
kwamen zo’n 400 mensen.” 
 
Fusies en veranderingen 
Het zijn mooie herinneringen, zegt Ella. 
Minder prettige herinneringen zijn er ook. 
“In die 41 jaar heb ik diverse fusies en ver-
anderingen meegemaakt. Daar kon ik niet 
altijd even goed mee omgaan, een autis-
tisch trekje van me.” Ze merkt dat de in-
terne aandacht de laatste jaren meer op de 
organisatie gericht is en minder op de in-
houd. “Juist die inhoud heeft ervoor ge-
zorgd dat ik hier als die jaren met veel ple-
zier gewerkt heb. Maar een nieuwe direc-
teur of nieuwe bestuurder betekent hier dat 
er iets nieuws moet gebeuren. Dichterbij is 
niet goed in afmaken waaraan begonnen is. 
Ik hoop oprecht dat het nu met Als je het mij 
vraagt en zelforganisatie wel het geval zal 

zijn. Daarnaast is het borgen van kennis en 
van afgesproken werkwijzen op alle ni-
veaus een belangrijk aandachtspunt.” 
 
Samenwerking 
De lol met mensen gaat Ella het meest mis-
sen. “Ik houd ervan om professioneel bezig 
te zijn, het liefst gecombineerd met hu-
mor.” Ook van de samenwerking met cli-
enten en collega’s heeft ze genoten. “Samen 
kun je elkaar versterken, kom je tot betere 
resultaten. Daarom is het werken in multi-
disciplinaire teams goed en belangrijk. Dat 
gebeurt in mijn ogen nu te weinig, alleen bij 
zeer moeilijke cliënten. En met alle bezuini-
gingen zal dat de komende tijd helaas niet 
verbeteren.” Ook deze ontwikkeling zorgt 
ervoor dat Ella het prima vindt dat ze er nu 
mee stopt. “Het is goed geweest. Gelukkig 
overheersen de goede herinneringen. Tij-
dens het wandelen in Spanje zullen er on-
getwijfeld veel naar boven komen.” 
 
 

FYSIO...?         
Néé, VISIO!!!  
Jos woont bij Dichterbij. Jos en zijn begelei-
der Willem hebben vandaag een afspraak 

met Yvonne, re-
validatiethera-

peute van Ko-
ninklijke Visio, 

een organisatie voor mensen met een visu-
ele beperking. Jos is al van jongs af ernstig 
slechtziend en heeft al zijn hele leven con-
tact met Visio. 
 
Jos en Willem vertellen in het gesprek met 
Yvonne wat Visio voor hen betekent. 
 
 Jos: “Eigenlijk ken ik Visio, niet de fysio-
therapeut, maar Visio met een V, al heel 
lang, nog van vroeger, ik heb namelijk op 
de Wijnberg gewoond in Grave. Toen 
heette het nog Theofaan. Daarna werd het 
Sensis en nu heet het Visio. Eerst ben ik bij 
de oogarts van Visio, dr. van Nouhuys, ge-
weest in Grave en daarna kwam Yvonne bij 
ons in de woning voor advies. Ik ben vooral 
heel blij met mijn roltaster: die geeft precies 
aan wanneer ik moet stoppen! Ik ben er 
enorm op vooruit gegaan. Ik voel me veili-
ger. Andere mensen in het verkeer zien nu 
dat ik slechtziend ben!” 
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 “Bij ‘de soos’ van Visio kom ik graag. Daar 
zijn ook andere mensen met een visuele en 
verstandelijke beperking. Ik speel er schaak 
met iemand anders. Je kunt hulpmiddelen 
bekijken, zo heb ik er ook geoefend met een 
roltaster (taststok). En ik heb er kennis ge-
maakt met een computer: het lijkt me een 
ingewikkeld apparaat! Ik heb ook meege-
daan aan de gespreksgroep. Door de erva-
ringen van andere slechtzienden te horen 
word je weer wijzer. We hebben het gehad 
over hulp vragen in de winkel, hoe doe je 
dat? Dat is best moeilijk.” 

Yvonne vraagt aan Jos of zijn begeleiders 
na de begeleiding door Visio meer weten 
over zijn slechtziendheid. Jos denkt van 
wel. Hij heeft nog wel een belangrijke sug-
gestie voor zijn begeleiders: “Ik zou eigen-
lijk willen ruilen van plek aan tafel, dan heb 
ik meer overzicht en daar voel ik me pretti-
ger bij.” Ook begeleider Willem vertelt over 
zijn ervaring met Visio: “Voordat ik Jos 
leerde kennen ben ik nooit eerder in aanra-
king geweest met slechtziende mensen. Het 

contact 
met Jos 

heeft 
me erg 
aan het 
denken 

gezet. 
Ik zag 

dat 
mijn 

manier van benaderen, onbewust gebruik 
je veel non-verbale communicatie, niet 
werd begrepen door Jos. Dat maakte dat ik 
bewuster werd van zijn slechtziendheid. Ik 
begrijp nu veel beter waarom Jos dichtbij je 
komt staan als we in gesprek zijn. We zijn 
nu volop bezig met het opzetten van een 
vrijetijdsprogramma. Hierbij zetten we 
hulpmiddelen in zoals een tv-loep, dai-
syspeler en braille. Het programma is nog 
niet helemaal klaar maar we gaan ook ko-
ken met begeleiding. Daarvoor moeten 
eerst spullen gebrailleerd worden. In de 
toekomst gaan we Visio zeker weer consul-
teren. We hebben nog vragen over contras-
ten. Het team woonbegeleiders krijgt nog 
een herhalingsscholing over hoe de omge-
ving van een slechtziende het beste kan ich-
tingsplan voor de woning gemaakt dat we 

in 2016 uitvoeren. Eigenlijk zou iedereen 
worden aangepast. Visio heeft ook een 
verldie met slechtziende of blinde mensen 
werkt, elk jaar een keer een ervaringsbril op 
moeten zetten om (opnieuw) stil te staan bij 
slechtziendheid. Wat dit voor de cliënt be-
tekent en hoe je als begeleider het beste aan 
kunt sluiten.” 

Wat kan Visio betekenen? 
Visio werkt met een speciaal team voor 
mensen met een visuele en verstandelijke 
beperking. Een van de diensten die Visio 
biedt zijn screeningen op locatie. 
Visio biedt informatie en advies, maar ook 
verschillende vormen van onderzoek, be-
geleiding, revalidatie, onderwijs en wonen.  
Meer weten, neem dan contact op met Vi-
sio, Cliëntservicebureau via T 088- 
5858585 of info@visio.org 
 
 

KORTE BERICHTEN 

 

Dementietafel 
Op 14 september j.l.werd de eerste demen-
tietafel in de regio gehouden. Deze bijeen-
komst werd goed bezocht door familiele-
den, professionele zorgverleners en geïnte-
resseerden. Meer dan 40 mensen spraken 

Wist u dat… 

 In Nederland zijn er ruim 320.000 men-
sen slechtziend of blind (ongeveer 2%). 
Een visuele beperking heeft grote in-
vloed op je dagelijkse functioneren: wo-
nen, werken, leren en leven.  

 Mensen met een verstandelijke beper-
king hebben vaker een visuele beperking 
dan mensen zonder beperking. Uit on-
derzoek blijkt dat minimaal 25 procent 
van mensen met een verstandelijke be-
perking, ook een visuele beperking 
heeft. Als de mate van verstandelijke be-
perking toeneemt en er daarnaast moto-
rische beperkingen zijn, wordt de kans 
op visuele beperkingen zelfs 70 tot 90 
procent. Dit laatste lijkt voornamelijk te 
komen doordat de beschadigingen in de 
hersenen bij mensen met een (zeer) ern-
stige verstandelijke beperking zo veel-
omvattend zijn, dat ook de visuele delen 
beschadigd zijn. 

 

mailto:info@visio.org
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met elkaar over de verschijnselen van de-
mentie bij mensen met een verstandelijke 
beperking. Dat het lastig is om bijvoorbeeld 
tijdig een goede diagnose te stellen, en dat 
juist familie heel goed  als eerste kan signa-

leren dat gedrag van hun 
verwant anders is dan ze 
gewend zijn. In de inlei-
ding van AVG arts Ton-
nie Coppus en gedrags-
deskundige Ingrid Oude 
Luttikhuis werd duidelijk 
gemaakt welke medische 

en gedragsmatige aspecten bij dementie bij 
mensen met een verstandelijke beperking 
een rol spelen. Dat riep veel herkenning en 
gespreksstof op. De eerste reacties op de 
dementietafel zijn positief. De Familievere-
niging gaat kijken of het haalbaar is om er 
een vervolg aan te geven. 
 

Themabijeenkomst/workshop 
Op 26 november a.s. staat in de regio Zuid 
een themabijeenkomst op het programma 
over het onderwerp Sociale netwerken. 
Zowel leden van de FV alsook medewer-
kers van Dichterbij kunnen zich aanmel-
den via de website van de FV via de link:  
http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aan-
melden-activiteit/ , pagina ‘contact’ / aan-
melden bijeenkomst / activiteit. 
 

Op bezoek bij de huisarts 
Op de site www.huisartsenboekje.nl  staan al-
lerlei tips en aandachtspunten om het be-
zoek aan de huisarts goed voor te bereiden. 
De site is speciaal bedoeld voor mensen 
met een verstandelijke beperking. Omge-
keerd kunnen huisartsen op de site ook tips 
vinden om het gesprek met hun patiënt 
goed te laten verlopen. De tips en aan-
dachtspunten met vragen voor de huisarts 
staan ook beschreven in het boekje ‘Help, ik 
ben ziek’. Het boekje is via de website 
www.huisartsenboekje.nl te bestellen. 
 

Pamflet verkiezingen 
In aanloop naar de Tweede Kamerverkie-
zingen op 15 maart 2017 brengt Ieder(in) de 
politieke wensen van mensen met een be-
perking of chronische ziekte onder de aan- 

dacht bij politieke partijen. Deze zijn te vin-
den in het verkiezingspamflet 'Politieke 
wensen van 2 miljoen mensen'. De wensen 
gaan over wonen, onderwijs, werk en inko-
men, toegankelijkheid en zorg. Ieder(in) 
hoopt met het uitbrengen van het pamflet 
politieke par-
tijen te bewe-
gen deze 
punten uit te 
dragen in 
verkiezings-
tijd. 
Meer lezen: 
https://iederin.nl/nieuws/17870/politieke-wen-
sen-naar-de-partijen/ 
 

Treffer, een nieuw initiatief voor men-
sen met een licht verstandelijke beper-
king 
Vier dvc’ers van Dichterbij hebben Treffer 
opgericht: een initiatief op Facebook waar 
mensen van Dichterbij met een licht ver-
standelijke beperking met elkaar in contact 
kunnen komen. De eerste activiteit is al ge-
pland: bowlen in Mill.    
Andere mensen ontmoeten, je sociale net-
werk uitbreiden en onderhouden: het 
klinkt eenvoudig, maar zelfs voor iemand 
zonder beperking kan dit al een hele op-
gave zijn. Voor iemand met een lichte be-
perking ligt dit meestal nog een stuk inge-
wikkelder, zij zijn vaak kwetsbaarder 
waardoor ze tussen wal en schip kunnen 
vallen.   Het doel was om een manier te vin-
den die èn laagdrempelig was èn tegelijker-
tijd voldoende veiligheid bood om met el-
kaar in contact te komen.  
Daarom is een aantal dienstverleningscoör-
dinators van Dichterbij Treffer gestart: een 
digitale ontmoetingsplek voor mensen die 
sociale contacten willen opdoen, onder-
houden en daarbij een steuntje in de rug 
willen en kunnen gebruiken. “Treffer heeft 
een besloten Facebook-pagina die door ons 
beheerd wordt”, zegt dvc’er Miep Ermers. 
“Je vindt ‘m onder  zoekterm ‘0-Treffer-0’. 
Klanten kunnen daar lid van worden. Le-
den en wij plaatsen er activiteiten en evene-
menten op die in de regio plaatsvinden. 
Ook kunnen leden zelf met voorstellen ko-
men en elkaar uitnodigen voor een activi-
teit. Denk bijvoorbeeld aan samen koken, 

http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/
http://www.familieverenigingdicht-bij.nl/aanmelden-activiteit/
http://www.huisartsenboekje.nl/
http://www.huisartsenboekje.nl/
https://iederin.nl/nieuws/17870/politieke-wensen-naar-de-partijen/
https://iederin.nl/nieuws/17870/politieke-wensen-naar-de-partijen/
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een potje kaarten of een uitstapje naar de 
braderie.  
 
De dvc’ers willen dat het initiatief voor 
deelname aan de activiteiten bij de cliënt 
ligt. De ondersteuning van de begeleiders 
kan bijvoorbeeld bestaan uit het samen be-
kijken van de Facebook-pagina, iets plaat-
sen of helpen bij het organiseren van een 
activiteit. Cliënten die lid willen worden, 
kunnen een mail naar één van de dvc’ers 
sturen met daarin de eigen Facebook-ge-
bruikersnaam. “Wij zullen hem of haar dan 
toevoegen”, zegt Miep. “We kunnen men-
sen ook per e-mail op de hoogte houden. 
Kwestie van even je e-mail doorsturen.” De 
vier initiatiefnemers zijn nog op zoek naar 
mensen die mee willen werken aan het pro-
ject. “Als je ideeën hebt over hoe we Treffer 
verder vorm kunnen geven om er een suc-
ces van te maken, dan ben je van harte wel-
kom.” 
 
Uit: Kiezen voor keigoede zorg ook morgen, 
nieuwsbrief voor medewerkers van Dichterbij, 
week 34 
 

Gezocht (Herhaalde oproep) 
Het bestuur van de Familievereniging is op 
zoek naar hulp. Op korte termijn hebben 
wij de volgende vacatures: 

1. Bestuurders, die een of meerdere ta-
ken over kunnen nemen om de hui-
dige bestuursleden wat te ontlasten,   

2. Notulist(e) bij vergaderingen, ter 
assistentie van de secretaris, 

3. Redactielid MB, om het redactie-
team te versterken. 

Bent u bereid om ons te helpen en is hier 
een functie bij die u aanspreekt, neem dan 
contact op met een van onze bestuursleden 
(zie colofon of www.fvdicht-bij.nl/bestuur). 

 
Oproep aan de lezers 
Een van de belangrijkste doelen van de Fa-
milievereniging is het uitwisselen van in-
formatie. De redactie van het mededelin-
genblad vraagt u, onze lezers, te reageren 
op zaken die wij aan de orde stellen. U kunt 
natuurlijk ook andere onderwerpen naar 
voren brengen. Stuur uw bijdrage naar: re-
dactie MB, Udo de Boyestraat 12, 5821 BT  
Vierlingsbeek of per mail fvdicht-
bij@gmail.com o.v.v. redactie MB. 

Verhuizingen 
Leden van de FV worden opgeroepen bij 
veranderingen van hun gegevens (b.v. bij   
verhuizing of nieuw e-mailadres) hun 
naam, het oude en het nieuwe adres (straat, 
postcode, plaats) door te geven via onze 
website www.fvdicht-bij.nl middels het wij-
zigingsformulier lidmaatschaps-gegevens 
(zie pagina contact). Dit kan ook per post 
gericht aan de secretaris van de FV; Thor-
beckestraat 94, 6535 SM Nijmegen of per 
mail familiever.dicht-bij@planet.nl 
 

 Gehanteerde afkortingen: 
ASS  Autisme spectrum stoornis 
BIOP Behandel en Individueel Onder-

steunings Plan 
BPBI Branchevereniging voor Profes-

sionele Bewindvoerders en In-
komensbeheerders 

DIA Dagbesteding Industriële Acti-
viteiten 

DVC’er Dienstverleningscoördinator 
FV   Familievereniging 
SBB  Stichting Beheer Bewoners- 

gelden 
WMO  Wet Maatschappelijke Onder- 

steuning 
 

COLOFON 

Voorzitter a.i.: Tjeu Verstappen 
tel. 024 – 32 22 677 
E-mail:  mh_verstappen@hotmail.nl  
 
Secretaris: Joop Wehnes 
tel. 024 – 35 51 523 
E-mail:  familiever.dicht-bij@planet.nl 
 
Penningmeester: Martin Hermans 
tel. 0478 – 631 818 
e-mail: martin.hermans@xs4all.nl 
 
Contactpersonen: 
Regio Noord en Midden a.i.: Els de Witte 
tel. 024 - 32 41 841 
 
 
Regio Oost: Joop Wehnes 
tel. 024-35 51 523 

 
Regio West: vacature 
tel. - 
 

Regio Zuid: Martin Hermans 
tel. 0478 – 63 18 18 
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