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‘Meedoen, er toe doen, grip hebben op je eigen 
leven. Zaken die voor mensen belangrijk zijn. En 
dat is ook wat wij voor onze inwoners willen 
bereiken met de veranderingen die we per 1 
januari 2012 doorvoeren in ons beleid voor 
mensen met een laag inkomen.
Een bijstandsuitkering is geen vetpot. Met 
weinig financiële armslag is het ook moeilijk 
om volwaardig deel te nemen aan het sociaal 
verkeer: zoals onderwijs, sport, vrijetijdsbe-
steding. Dat maakt niet gelukkig.
Daarom is het belangrijk te voorkomen dat 
mensen in de bijstand komen. Deelname aan 
de samenleving, liefst in de vorm van een baan, 
is een beter alternatief. En als dat niet lukt, 
willen we de periode dat iemand afhankelijk is 
van een uitkering zo kort mogelijk houden. 
Omdat er grote verschillen zijn tussen mensen 
en hun leefomstandigheden, werkt een 
individuele aanpak beter om dit te bereiken. 
Daarom veranderen we de bestaande rege-
lingen en verschuift het accent van collectief 
naar maatwerk: van een systeem waarin 
iedereen hetzelfde krijgt naar een systeem 
waarin we kijken naar wat iemand nodig heeft.’

‘Concreet betekent dit dat de regeling Sociale 
Participatie (SOPA), de schooltasregeling en de 
Amersfoort Plustoeslag verdwijnen. De andere 
regelingen blijven bestaan, al beperken we de 
vergoeding voor medische kosten en komen 
mensen voortaan pas na 5 jaar in aanmerking 
voor de Langdurigheidtoeslag.
Dat gaat mensen raken: ze gaan er in inkomen 
op achteruit, terwijl het vaak toch al moeite 
kost om de eindjes aan elkaar te knopen. De 

omslag valt samen met forse bezuinigingen en 
dat geeft extra pijn. Dat realiseren we ons terdege 
en daar hebben we ook oog voor.
Toch kiezen we voor een andere aanpak, omdat we 
ervan overtuigd zijn dat dit op termijn effectiever 
is. Het is een duurzame bestrijding van armoede, 
want het geeft mensen de kans om hun situatie 
daadwerkelijk te verbeteren. Dat is goed voor je 
gevoel van eigenwaarde en plezier in het leven.’ 

Wat komt ervoor in de plaats?
‘Een individuele aanpak in de vorm van goede 
begeleiding en coaching om de eigen mogelijk-
heden van het gezin of het individu zo goed 
mogelijk te benutten. Daar waar het niet (meer) 
mogelijk is om een stap vooruit te zetten, zorgen 
we voor een vangnet op maat. Dat biedt financiële 
en niet-financiële ondersteuning die aansluit bij 
de situatie van het gezin of het individu.
Omdat we weten dat gezinnen met kinderen het 
financieel het moeilijkst hebben, gaan we de 
samenwerking aan met het Jeugdsportfonds en 
het Jeugdcultuurfonds. Er gaat meer geld naar dit 
fonds, zodat meer kinderen kunnen sporten of 
culturele activiteiten kunnen ondernemen.’

‘De KanSZ die voor u ligt gaat hier verder 
uitgebreid op in. Uiteraard zorgen we ervoor dat 
daarnaast iedereen die persoonlijk met deze 
veranderingen te maken 
krijgt, tijdig weet wat dit 
voor hem of haar gaat 
betekenen.’

Sebastiaan van ’t Erve,
wethouder Sociale Zekerheid

Beter beleid met minder middelen

Voorwoord
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• De Amersfoort Plustoeslag
65-plussers met een laag inkomen kregen elk jaar 
aan het eind van het jaar een éénmalige uitkering. 
Deze Plustoeslag krijgen zij aan het eind van 2012 
en volgende jaren niet meer. 

Bijzondere bijstand voor 
medische kosten
Mensen met een laag inkomen kunnen lid worden 
van de aanvullende collectieve zorgverzekering van 
Agis. Deze verzekering vergoedt veel medische 
kosten die niet in het basispakket zitten. Daarom 
kunt u alleen nog bijzondere bijstand voor 
medische kosten krijgen bij bijzondere medische 
omstandigheden. 

Als u gebruik maakt van regelingen van 
de gemeente voor mensen met een laag 
inkomen verandert er vanaf 2012 het één 
en ander.

Drie algemene regelingen worden beëindigd
Vanaf 2012 schaffen we de volgende drie 
regelingen af.
• De regeling Sociale Participatie (SOPA)
Als u in 2011 SOPA kreeg, ontvangt u in januari 
2012 nog een overbrugging van € 50,- per 
gezinslid. Daarna heeft u geen recht op SOPA 
meer.
• De regeling Schooltas
Vanaf het schooljaar 2012 – 2013 krijgt u geen 
vergoeding meer voor de schoolkosten van 
kinderen in het voortgezet onderwijs.

Nieuws van Sociale Zekerheid

Wat verandert er in 2012 voor 
mensen met een laag inkomen?
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Langdurigheidstoeslag
Voor deze toeslag komen 
nieuwe klanten pas in 
aanmerking als zij 5 jaar achter 
elkaar een minimum inkomen 
hebben. Dit was 3 jaar. 
Heeft u nu langdurig-
heidstoeslag, omdat u 3 jaar 
een minimum inkomen had? 
Dan krijgt u die toeslag 
volgend jaar ook als uw 
inkomen niet hoger is 
geworden. 

Welke regelingen blijven?
Algemene regelingen waar u 
ook de komende jaren een 
beroep op kunt doen zijn:

Wat is nieuw?
Maatwerkvangnet 
Het maatwerkvangnet is bedoeld voor 
mensen met een minimum inkomen die het 
zelf niet redden of die niet mee kunnen doen. 
Dit vangnet biedt financiële en niet-
financiële hulp. Die hulp kan verder gaan dan 
de ondersteuning die de algemene 
regelingen voor mensen met een laag 
inkomen tot 2012 boden. Wel doet de 
gemeente meer een beroep op uw eigen 
verantwoordelijkheid. 

De start van het maatwerkvangnet
We hebben al enkele honderden mensen 
uitgenodigd voor een gesprek. Als in zo’n 
gesprek blijkt dat iemand de noodzakelijke 
kosten van bestaan niet kan betalen of niet 
mee kan doen met activiteiten in de buurt, 
wijk of stad, bieden wij hulp op maat. Ook 
nodigen we mensen uit die door de 
bezuinigingen te maken krijgen met een 
stapeling van noodzakelijke kosten die niet 
meer worden vergoed uit de bijzondere 
bijstand of de Wmo/Zorgloket. Mensen die 
het zelf niet redden bieden we individuele 
begeleiding aan. Lees meer over de 
minimacoach op pagina 7.

Als u de komende weken niet wordt 
uitgenodigd voor een gesprek en geen 
uitweg uit uw problemen ziet, kunt u zelf 
een afspraak maken. Dit kan bij uw 
klantmanager of de helpdesk van SZ of bij 
het Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn. 
U moet er wel rekening mee houden dat de 
gemeente niet alle gevolgen van de 
bezuinigingen kan compenseren.  

Nieuws van Sociale Zekerheid

Vervolg van pagina 3

• bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten 
die u zelf niet kunt betalen en die niet 
(volledig) door een andere instantie worden 
vergoed;

• kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
• de witgoedregeling voor de kosten van repa- 

ratie of vervanging van een wasmachine, 
fornuis of koelkast die minimaal 5 jaar oud is;

• de collectieve zorgverzekering voor mensen 
met een laag inkomen;

• de actiefpremie voor mensen die een WWB-
uitkering hebben en daarnaast 
maatschappelijk actief zijn door bijvoorbeeld 
in deeltijd te werken, vrijwilligerswerk te doen 
of te werken met behoud van uitkering. 
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Jeugd Sport- en Cultuurfonds 
(JSCF)
Met dit fonds werkt de 
gemeente samen met het 
Jeugdsportfonds en het 
Jeugdcultuurfonds. Het budget 
van dit fonds is hoger, waardoor 
meer kinderen zonder kosten 
kunnen sporten of culturele 
activiteiten kunnen onder-
nemen. Meer over het Jeugd 
Sport- en Cultuurfonds leest u 
op pagina 12.



KanSZ > nummer 4 > pagina 6

Cliëntenraad vraagt uw mening over 
gevolgen van de bezuinigingen

Dit jaar zijn wij allemaal opgeschrikt door de 
enorme bezuinigingsplannen van het kabinet 
en van de gemeente en het is u wellicht niet 
ontgaan dat de grootste klappen vallen bij de 
burgers die het juist het minst kunnen dragen. 
Zij hebben weinig tot geen mogelijkheden om 
hun situatie te verbeteren.
Er waren door de gemeente Amersfoort 
rondetafelgesprekken georganiseerd voor alle 
adviesraden en op het stadhuis vonden er 
meerdere hoorzittingen en raadsvergaderingen 
plaats over dit onderwerp. 
Bij al deze gelegenheden was de Cliëntenraad 
Amersfoort duidelijk aanwezig om uw belang 
een gezicht en stem te geven.

Ondanks onze inzet besloot de (gekozen) 
gemeenteraad tot zware ingrepen in het 
minimabeleid. U gaat daar allemaal zeker wat 
van merken vanaf 1 januari 2012. 
De Gemeenteraad heeft raadsbreed 
aangegeven de gevolgen van de bezuiniging 
voor de mensen met een laag inkomen te willen 
volgen en daarover in de eerste helft van 2012 
informatie van het college van B&W te 
verwachten. De signalen die u aan ons afgeeft, 
geven ons de broodnodige informatie om uw 
belangen bij de gemeenteraad en de sociale 
dienst beter te behartigen. 

De Cliëntenraad zou graag van u willen weten 
wat u er van merkt of gaat merken en vooral 
wat u daarvan vindt. Laat het ons alstublieft 
weten door ons te bellen, mailen of schrijven.
U kunt natuurlijk ook zelf raadsleden mailen of 
aanspreken. Wij horen graag van u!

Contactgegevens cliëntenraad:
Cliëntenraad Sociale Zekerheid Amersfoort
Antwoordnummer 7126
3800 TC Amersfoort
(postzegel is niet nodig)
E-mail: clientenraad_sz@hetnet.nl
Telefoon: 033 465 98 77

Spreekuren:  maandag 10.00 – 11.30 uur
 Woensdag 13.00 – 14.30 uur

Nieuws van de Cliëntenraad Sociale Zekerheid



KanSZ > nummer 4 > pagina 7

De minimacoach gaat uit 
van de kracht van mensen

De minimacoach

groep mensen in Amersfoort die door allerlei 
problemen weinig uitzicht heeft op verbetering 
van hun situatie. Mensen met gezondheids-
problemen, psychische problemen of een 
verstandelijke beperking bijvoorbeeld.’ De 
minimacoach kijkt samen met deze mensen naar 
wat zij wel kunnen en bekijkt samen met mensen 
en organisaties in de stad wat de klant kan gaan 
doen om zijn of haar positie te verbeteren. Klaas: 
‘De bedoeling is dat deze Amersfoorters weer 
leren hoe ze hun eigen leven zelf kunnen regelen.’

Kijken wat nodig is
De minimacoach is zelf geen hulpverlener, maar 
als het nodig is verwijst hij wel door naar de 
hulpverlening. De coach is er om samen met de 
klant te bekijken wat er nodig is om mee te 
kunnen doen zonder dat dit veel geld kost. Klaas: 
‘We vragen onze klanten en de mensen en 
organisaties die we kennen in de stad om met ons 
mee te denken en ideeën en bestaande 
initiatieven in de stad voor te dragen.’

Kortdurende begeleiding
Begeleiding door de minimacoach is kortdurend 
en aanvullend op de begeleiding door de 
klantmanager. De klant behoudt dus naast de 
minimacoach ook zijn of haar klantmanager. 
Klaas: ‘De coach is echt bedoeld om iemand op 
gang te helpen, te kijken hoe je activiteiten anders 
kunt invullen, hoe je eventuele gaten die er gaan 
vallen kunt opvullen en hoe je het netwerk van de 
klant kunt vergroten en versterken. Daarna wordt 
het traject met de coach afgesloten.’

In 2012 start een minimacoach bij de 
afdeling Sociale Zekerheid van de 
gemeente Amersfoort. Deze coach helpt 
mensen die het nodig hebben om mee te 
kunnen doen in de buurt, wijk of stad. 
Klaas Gerber vertelt over het hoe en 
waarom van de minimacoach. 

Klaas is trajectbegeleider van de afdeling 
Arbeidsintegratie van Sociale Zekerheid (SZ). Hij 
begeleidt mensen bij het traject dat zij nodig 
hebben om te kunnen werken. En als werken 
niet mogelijk is, begeleidt Klaas de klant naar 
vrijwilligerswerk of een andere manier van weer 
meedoen.  

Mensen niet zomaar loslaten
Klaas: ‘De gemeente heeft door de 
bezuinigingen minder financiële mogelijkheden 
om klanten te ondersteunen. Een aantal 
algemene regelingen voor mensen met een 
laag inkomen verdwijnt. Mensen moeten zelf 
meer naar oplossingen zoeken. Toch wil de 
gemeente mensen die worden getroffen door 
de maatregelen en die hulp nodig hebben niet 
zomaar loslaten. De klantmanager of de 
helpdesk van SZ kan daarom iemand die het 
nodig heeft aanmelden bij de minimacoach.’ 

Wat kunnen mensen wel?
De minimacoach gaat niet uit van problemen 
en beperkingen, maar van de kracht en de 
mogelijkheden van de mensen zelf. Hij 
stimuleert dat zij zoveel mogelijk zelfstandig 
een sociaal leven kunnen leiden. Klaas: ‘Er is een 
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Weer actiever worden voorkomt eenzaamheid 
en geeft plezier in je leven. Iedereen is in staat 
om iets te doen waardoor je even uit je normale 
gang van zaken stapt. Dat geeft energie. ‘Ik zie 
het bij een jonge vrouw die ik in begeleiding 
heb’, vertelt Jet. ‘Zij heeft een leven vol ellende 
-je wilt het niet weten- en ik zie nu langzaam 
haar zelfvertrouwen groeien. Het vrijwilligers-

Door de eeuwen heen zijn er altijd 
mensen geweest die niet in staat zijn zelf 
de kost te verdienen. Daar kunnen zij 
niets aan doen. Ze hebben een handicap, 
psychische stoornis of zoveel problemen 
dat een normale baan er even niet inzit. 
Maar ook zij horen erbij. Hans van Eersel 
en Jet Kraijer zijn trajectbegeleiders bij 
Sociale Zekerheid. Zij helpen voorkomen 
dat deze groep mensen achter de 
voordeur verstopt blijft zitten.

‘Van arbeid heb ik geen verstand’, zegt Hans van 
Eersel als eerste tegen zijn klanten. ‘Ik ben er 
niet om mensen aan het werk te krijgen, maar 
wel om mensen in beweging te brengen. Soms 
is dat letterlijk: weer de deur uitgaan, 
boodschappen doen en op afspraken komen. 
Soms is dat figuurlijk: jezelf weer de moeite 
waard vinden, contact leggen met andere 
mensen en een dagbesteding hebben.’ Dwang 
speelt daarin geen rol. Jet Kraijer legt uit: ‘Het 
gaat niet om niet willen. Mensen die bij ons 
komen willen graag, maar zien niet meer wat ze 
nog wel kunnen. Ze weten het soms niet en 
voelen het niet meer. Wij kijken naar wat 
iemand nog wel kan. Vandaaruit bouwen we 
stapje voor stapje aan het zelfvertrouwen.’ Hans 
noemt een voorbeeld: ‘Een man uit het Midden-
Oosten met psychische en lichamelijke klachten 
kwam het huis niet meer uit. Via de mail heb ik 
langzaam contact met hem op kunnen bouwen. 
Op die voor hem veilige manier kon hij oefenen 
met de Nederlandse taal en zijn verhaal 
vertellen. Nu mailt hij mij uit zichzelf en geloof 
me, dat is voor hem al een hele stap.’

6

Leren zien wat je 
nog wel kunt

Trajectbegeleiders over meedoen
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werk dat ze doet helpt daarbij. Ze zet kleine 
stapjes vooruit en dat is prachtig om te zien.’

Hans en Jet noemen zich geen hulpverleners. 
‘Wij kijken wel of er voldoende hulp en zorg om 
de persoon heen is’, zegt Hans. ‘Is dat niet zo, 
dan schakelen wij de juiste instanties in.’

Herkent u iets in dit artikel? Uw 
klantmanager bij Sociale 
Zekerheid kan u aanmelden bij de 
afdeling Arbeidsintegatie (WWB) 
of het UWV (WIJ). U komt dan bij 
de juiste mensen terecht.
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Helpdesk Sociale Zekerheid

Heeft u vragen? Bel de helpdesk
Rondkomen van een laag of minimum 
inkomen is niet makkelijk. Misschien 
voorziet u problemen door de 
bezuinigingen of moet u kosten maken 
waar u eigenlijk het geld niet voor hebt. 
De Helpdesk Sociale Zekerheid kan in dit 
soort gevallen hulp bieden.

Waarvoor is de helpdesk 
Sociale Zekerheid?
Bij de Helpdesk Sociale zekerheid kunt u terecht 
voor het aanvragen van gemeentelijke 
regelingen. De medewerkers van Sociale 

Zekerheid kunnen u informeren over de 
regelingen en helpen u graag bij het aanvragen 
van bijvoorbeeld bijzondere bijstand. Het gaat 
dan om vergoeding van bijzondere, nood-
zakelijke extra kosten die niet door andere 
instanties vergoed worden, zoals de eigen 
bijdrage van een advocaat of de verlenging 
van een verblijfsvergunning. 

Voor wie is de helpdesk 
Sociale Zekerheid?
De Helpdesk Sociale Zekerheid is er voor alle 
inwoners van de gemeente Amersfoort met een 
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Heeft u vragen? Bel de helpdesk u er wel rekening mee houden dat de gemeente 
niet alle gevolgen van de bezuinigingen kan 
compenseren.

Afspraak maken?
Als u al een uitkering ontvangt, hoeft u geen 
afspraak te maken bij de Helpdesk. U kunt dan 
contact opnemen met uw klantmanager. Heeft 
u geen klantmanager? Dan kunt u een afspraak 
maken via de receptie Sociale Zekerheid. Die 
vindt u aan het Stadhuisplein 3 te Amersfoort. 
De receptie is open op werkdagen van 8.30 tot 
16.30 uur. U kunt ook telefonisch een afspraak 
maken via het telefoonnummer 033 - 4 695 695. 

laag inkomen. Een laag inkomen ligt rond het 
minimumloon. Maar ook als uw inkomen iets 
hoger is en u hebt extra kosten, kunt u soms 
een bijdrage krijgen. De medewerkers van de 
Helpdesk Sociale Zekerheid rekenen graag voor 
u uit of u in aanmerking komt. 

Zorgen over de bezuinigingen?
Als u zich door de bezuinigingen zorgen maakt 
over uw situatie en ook met hulp van familie, 
vrienden en buren geen uitweg uit de 
problemen ziet, kunt u zelf een afspraak maken 
met de Helpdesk. Er wordt dan samen met u 
bekeken wat u nodig heeft en wat er mogelijk 
is om uw problemen te verlichten. Daarbij moet 
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6

Het Jeugd Sport- en Cultuurfonds

Kinderen kunnen gratis sporten, 
dansen of naar muziekles
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Bent u klant van SZ? 
Heeft u kind(eren) van 6 t/m 16 jaar? Maken die 
nog geen gebruik van het Jeugdsportfonds of 
het Jeugdcultuurfonds? Dan krijgt u in januari 
een brief met een aanvraagformulier. In de brief 
staat informatie over het Jeugd Sport- en 
Cultuurfonds en wat u met het aanvraag-
formulier moet doen. Houdt u ook de website 
van de gemeente en de wekelijkse 
Stadsberichten in Amersfoort Nu in de gaten. 
Daar vindt u het laatste nieuws.

Heeft u in januari geen bericht gekregen en is 
uw kind nog niet actief? Neem dan contact op 
met uw klantmanager of met de helpdesk van 
SZ (telefoonnummer 033 4 695 695).

Geen klant van SZ?
Bent u geen klant van SZ? En is uw inkomen 
niet hoger is dan 110% van het bijstandsniveau? 
Dan kunt u voor uw kind(eren) van 6 t/m 16 jaar 
ook een beroep doen op het fonds. Aanvragen 
kan bij SRO met een aanvraagformulier. Dit kan 
schriftelijk of via de website van SRO.

Zit uw kind op voetbal, streetdance, 
ballet, muziekles of een circusworkshop? 
Of wil uw kind dit graag? En valt uw kind 
in de leeftijdsgroep 6 t/m 16 jaar? Dan 
kan uw kind dit gaan doen of blijven doen 
en betaalt de gemeente de kosten. 

De gemeente vindt dat alle kinderen moeten 
kunnen sporten of aan een culturele activiteit 
mee moeten kunnen doen. In 2012 kan dit niet 
meer via de SOPA (regeling Sociale Participatie) 
maar wel via het Jeugd Sport- en Cultuurfonds.

Wat is het verschil? 
Hanneke Melles van Sociale Zekerheid (SZ) legt 
het uit: ‘Het grootste verschil is dat ouders het 
geld voor de sportvereniging of de muziek-
school niet meer voor hoeven te schieten. Het 
fonds betaalt de contributie rechtstreeks aan de 
sportvereniging of de cursus. Een ander verschil 
is dat SZ de regeling niet uitvoert. Ouders 
moeten hiervoor bij de SRO zijn. De SRO is in 
Amersfoort bekend van ‘Kies je sport’ en de 
zwembaden. Sport uw kind al via het 
Jeugdsportfonds of doet het een culturele 
activiteit via het Jeugdcultuurfonds? Dan 
verandert er niets.’

Zwemlessen
Ook zwemles voor het A-diploma valt onder 
het Jeugd Sport- en Cultuurfonds. ‘Het school-
zwemmen komt te vervallen’, vertelt John 
Berendsen van Sociale Zekerheid. ‘Maar de 
gemeente wil graag dat kinderen zonder 
A-diploma toch de mogelijkheid krijgen om te 
leren zwemmen.’ Naast de zwemlessen mag 
het kind dan nog een andere activiteit doen. 

Meer informatie vindt u op:
www.amersfoort.nl/socialezekerheid
www.jeugdsportfonds.nl 
www.jeugdcultuurfonds.nl
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Wat verandert er in de uitvoering 
van de Wmo?

De wijzigingen in de Wmo/bij het Zorgloket

Wat verandert er concreet?
Maatwerk
Als u ondersteuning nodig heeft, kunt u bij het 
Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn 
terecht voor  advies. Een medewerker bespreekt 
dan met u wat u daadwerkelijk nodig heeft om 
zelfstandig te kunnen blijven wonen en mee te 
kunnen doen in de buurt, wijk of stad. Dit kan 
een individuele Wmo-voorziening zijn, maar ook 
een andere oplossing die beter voor u is. 

Voorzieningen in of aan de woning
Als u ouder wordt of een chronische ziekte of 
een beperking heeft kunt u voorzien dat uw 
gezondheidsklachten zullen gaan toenemen, 
waardoor uw woning in de nabije toekomst 
niet meer voldoet. U moet dan sparen voor 
aanpassingen van uw woning of op tijd 
verhuizen. Want een traplift, verhuiskosten en 
voorzieningen in of aan de woning tot 

De Wmo ‘kantelt’
De uitvoering van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo) ondergaat een 
‘Kanteling’. Daarbij gaan we niet meer uit van 
de voorzieningen maar van maatwerk. Bij iedere 
vraag bespreken we eerst wat de klant echt 
nodig heeft en daarna zoeken we een passende 
oplossing. Daarbij doen we een groter beroep 
op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van 
de inwoners van Amersfoort. Waar nodig 
moeten zij eerst zelf en met hun familie, 
vrienden en buren oplossingen zoeken om hun 
eigen situatie te verbeteren. Alleen wie er zelf 
en met hulp van de eigen omgeving niet 
uitkomt kan een beroep doen op de gemeente. 

Minder budget
De gemeente krijgt de komende jaren minder 
geld van het rijk en de gemeente moet zelf ook 
fors bezuinigen. Hierdoor is er ook minder 
budget voor de Wmo. Daardoor kunnen we 
minder Wmo-voorzieningen vergoeden en voor 
andere voorzieningen vragen we een eigen 
bijdrage. Ook kijken we of iemand beter af is 
met een algemene oplossing dan met een 
individuele voorziening. Algemene 
voorzieningen zijn niet alleen goedkoper, maar 
vaak ook beter. Zo heeft iemand bij buurt-
maaltijden contact met buren, terwijl hij een 
thuisbezorgde maaltijd alleen moet opeten. 

Als huishouden een punt wordtdan kijken wij samen met u waar u precies problemen bij ondervindt en welke mogelijkheden er vervolgens zijn voor ondersteuning of praktische hulp. Misschien zijn er andere mogelijkheden dan waar u in eerste instantie aan dacht.

Als uw mobiliteit een punt wordtdan bespreken we met u waarmee u het meeste bent geholpen. Dat kan het gebruik van de regiotaxi zijn, een rolstoel  of een scootmobiel.  Maar misschien bent al geholpen met een maatje dat samen met u de bood-schappen doet.

Als uw woning een punt wordtdan bekijken we met welke aanpassingen u toch in uw eigen huis kunt blijven wonen; een traplift bijvoor-beeld of een douchestoel. Soms biedt wat extra hulp al een uitkomst of moet toch worden nagedacht over verhuizen.

Als alleen zijn een punt wordtbijvoorbeeld omdat uw partner is overleden, uw kin-deren te ver weg wonen. of omdat het moeilijk is om contact met anderen te maken, dan zoeken wij samen met u naar een oplossing die bij u past en waarbij u zich prettig voelt. Ook wanneer uw gezondheid maakt dat zelfstandig wonen lastig wordt

Alle inwoners van Amers-foort, ongeacht leeftijd of achtergrond, kunnen sinds 15 oktober met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn terecht bij het Service|Punt. Service|Punt is de nieuwe naam voor het vertrouwde Zorgloket. Niet zomaar een naam om een naam. De nieuwe naam past beter bij een andere manier van werken.
Kon iemand vroeger bij het loket terecht als hij dacht een rolstoel nodig te heb-ben, of aangepast vervoer, tegenwoordig gaat dat min-der makkelijk.

Niet langer staat het ver-strekken van voorzieningen (een rolstoel, een rollator, vervoer of een woningaan-passing) centraal. In een persoonlijk gesprek zoeken medewerkers en cliënten samen naar een passende oplossing voor hun vragen. 

Daarbij wordt ook nadruk-kelijk gekeken wat iemand zelf nog kan, bijvoorbeeld met hulp van mantelzor-gers, buren, of misschien wel het buurtwerk.  Afhan-kelijk van de situatie wordt iemand doorverwezen. 

De medewerkers van het Service|Punt kennen als geen ander de weg in de 

doolhof van regels, voorzie-ningen en hulpmiddelen. Zij werken daarbij nauw sa-men met een aantal sociale partners in de stad (zie ka-der). Ze kennen elkaar goed en weten precies van elkaar hoe er wordt gewerkt.
Het belangrijkste doel is dat zoveel mogelijk mensen maatschappelijk mee kun-nen blijven doen.

Het Service|Punt werkt samen met
•  Het klantcontactcentrum (KCC) van de gemeente Amersfoort;

•  Stichting Ravelijn voor vrijwilligers,  mantelzorg en maatschappelijke inzet;•  Stadsring51, sociale raad en financiële hulp-verlening;
•  MEE, ondersteuning bij leven met een  beperking;

•  Het Algemeen Maatschappelijk Werk, onderdeel van Beweging 3.0;
•  Reijer ter Burgh, cliëntondersteuning geestelijke gezondheid

Mensen op het goede spoor zetten
“Ik hoop dat wanneer mensen met vragen zitten en niet weten waar ze terecht kunnen, dat wij er dan voor kunnen zorgen dat ze op de goede plek terecht komen. Het Service|Punt als eerste aanspreekpunt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat mensen, door ons op het goede spoor gezet en soms met een hulpmiddel, zelf weer goed in staat zijn hun probleem op te lossen.”

Seniorenwegwijzer
In 2002 werd An Joren een enthousiaste seniorenwegwijzer. Seniorenwegwijzers zijn vrijwilligers die voor het gemeentelijk klantcontactcentrum, het KCC, werken. Zij informeren senioren in de stad over regels, wetten en voorzieningen. Waar dat nodig is, bieden ze hulp, bijvoorbeeld bij het invullen van formulieren. Naast cliënt is ze dus ook een belangrijke partner voor het Service|Punt.“Eigenlijk doe ik mijn werk precies zoals ze dat nu bij het Service|Punt doen. Ik kom bij de men-sen thuis en krijg zo een goed beeld van waar hun behoeften liggen.”

Gelijkwaardigheid geeft lucht
In 2004 werd bij Jan, de partner van Henri Noordman, Parkinsonisme geconstateerd. Een sneller voortschrijdende ziekte dan Par-kinson, waarbij medicatie nauwelijks helpt.Henri Noordman is blij dat er bij het Service|Punt eerst in een persoonlijk gesprek wordt gekeken wat iemand zelf (nog) voor mogelijkheden heeft en wat bijvoorbeeld man-telzorgers zelf al weten of hebben ondernomen. “Dat bespaart veel tijd, dubbel werk en een hoop frustratie. Het zorgt voor een vorm van gelijkwaar-digheid die ik heel belangrijk vind.” 

Blijmoedige doorzetters

Zeer te spreken is het echtpaar over de inzet van het Service|Punt. “Meestal als we een aanvraag deden, werd dat toch heel snel geregeld.” Beiden moesten nogal eens een beroep doen op ondersteuning. Een verhoog-de toiletpot, douchestangen, twee rollators, hulp bij het huishouden en verpleeghulp. Ze hebben het allemaal blijmoedig aanvaard. “Maar”, zeggen “waar het nog kan, doen we het toch het liefst allemaal zelf!” Wat dat betreft kan het echtpaar Klaarenbeek zich goed vinden in de werkwijze van het Service|Punt.

Hulpmiddelen maken veel mogelijk
Door een ernstige vetstofwisselingsziekte is Kiki Koch compleet afhankelijk van ande-ren. Om zelf voor hun dochter te kunnen zor-gen, moesten haar ouders op veel fronten een beroep doen op het Service|Punt. Met mede-werking van de gemeente, veel gesprekken bij het Service|Punt en betrokken consulenten kon de familie Koch verhuizen naar een nieuw, vol-ledig aangepaste huis. “Ik wil ervoor zorgen dat Kiki naar buiten kan, andere kindjes kan ontmoe-ten, de wereld om haar heen kan zien en daardoor weerbaarder en sociaal vaardig wordt. Gelukkig hoef ik dat niet alleen te doen.”

Een eerste aanspreekpunt in Amersfoort bij  vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn.
Wij helpen u graag bij het vinden van de juiste hulp en voorzieningen
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noodzakelijke kosten die u niet meer vergoed 
krijgt? Dan is de kans groot dat u door het 
Service|Punt of uw klantmanager wordt 
uitgenodigd voor een gesprek. In dit gesprek 
wordt bekeken of u hulp nodig heeft en welke 
hulp voor u het beste is. Wordt u niet 
uitgenodigd, maar denkt u wel in aanmerking 
te komen voor het maatwerkvangnet? Dan kunt 
u zelf een afspraak maken met uw 
klantmanager of bij het Service|Punt.

Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
Komt u de trap niet meer op naar boven? Heeft 
u medische verzorging nodig? Of heeft u andere 
problemen, waardoor het moeilijk wordt om 
zelfstandig te blijven wonen? Komt u daar zelf 
en met uw familie en vrienden niet uit? Neem 
dan contact op met het Service|Punt voor 
wonen, zorg en welzijn. Een medewerker zoekt 
dan samen met u naar een passende oplossing.

€ 6.800,- worden niet meer vergoed als u de 
noodzaak hiervan kon voorzien. 

Huishoudelijke hulp in categorie 1
Deze hulp bestaat alleen uit het schoonmaken 
van het huis. Iedereen maakt zijn huis schoon of 
laat dit doen door een werkster. Als uw inkomen 
hoger is dan 1,5 keer bijstandsniveau, kunt u de 
huishoudelijke hulp zelf betalen. Heeft u een 
lager inkomen? Dan kunt u huishoudelijke hulp 
krijgen, als u die door omstandigheden nodig 
heeft. Heeft u nu huishoudelijk hulp in 
categorie 1 en een inkomen boven 1,5 keer 
bijstandsniveau? Dan krijgt u die hulp nog 
totdat uw indicatie afloopt. Daarna moet u de 
hulp zelf regelen en betalen.  

Eigen bijdragen
Voor alle vervoersvoorzieningen en voor 
voorzieningen in of aan de woning moet u een 
eigen bijdrage betalen. Dit geldt niet voor 
rolstoelen. Bij de vaststelling van uw maximale 
eigen bijdrage kijken we naar uw inkomen, 
de samenstelling van uw gezin en uw leeftijd. 
Als u gebruik maakt van meerdere Wmo-
voorzieningen en/of van AWBZ-voorzieningen 
telt de eigen bijdrage voor al die voorzieningen 
samen. U betaalt dus nooit meer dan uw 
maximale eigen bijdrage. 

Maatwerkvangnet
Redt u het zelf niet of krijgt u door de 
bezuinigingen te maken met een stapeling van 

Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn
Utrechtseweg 12
3811 NB  AMERSFOORT
Telefoon: 033 460 91 11
E-mail: info@servicepuntamersfoort.nl
Openingstijden: op werkdagen kunt u 
zonder afspraak terecht van 9.00 tot 
12.00 uur. Op afspraak dagelijks van 13.00 
tot 16.30 uur. 
Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 uur.
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Gemeente Amersfoort
Sector Welzijn Sociale Zekerheid  
en Onderwijs

t	 033 4 695 695
e	 socialezekerheid@amersfoort.nl
i	 www.amersfoort.nl/kansz 

Postadres
Postbus 4000
3800 ea Amersfoort 

Bezoekadres
Stadhuisplein 3 
3811 lm Amersfoort

Gratis abonnement
KanSZ wordt vier keer per jaar gratis verspreid.  

Wilt u het blad ontvangen en krijgt u deze nog 

niet automatisch? Bel of mail dan: 

(033) 4 695 695 - socialezekerheid@amersfoort.nl.

Service-informatie
Telefonisch spreekuur Sociale Zekerheid:

Ma t/m vrij van 9.00 tot 10.30 uur. 

Tel: 033 4 695 695
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de inhoud geen rechten ontlenen.

Meer informatie 
Heeft u nog vragen over de veranderingen of zoekt u hulp? 
Dan kunt u contact opnemen met uw klantmanager: elke 
werkdag van 9.00 tot 10.30 uur via telefoonnummer 
033 4 695 695. Als u geen klantmanager heeft kunt u een 
afspraak maken via de receptie Sociale Zekerheid. Deze 
bevindt zich aan het Stadhuisplein 3 te Amersfoort en is 
open op werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur. Ook kunt u 
informatie vinden op www.servicepuntamersfoort.nl, 
de website van het servicepunt/zorgloket.


