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Mensen zijn tot meer in staat dan ze vaak zelf denken. Deze 
gedachte is de basis van het minimabeleid en de Wmo in 
Amersfoort. In deze krant komen mensen aan het woord die u 
vertellen wat het minimabeleid en de Wmo in de praktijk voor 
uw situatie betekent. Er komen vanaf 2012 veranderingen aan 
op het gebied van voorzieningen en regelingen. Wij vinden het 
belangrijk dat dit veranderingsproces goed en zorgvuldig verloopt, 
zodat iedereen de veranderingen kent en begrijpt. En ook 
zodat niemand tussen wal en schip valt.

De gemeente krijgt daarnaast de komende jaren minder geld van 
het rijk en moet zelf ook bezuinigen. Dat vraagt om duidelijke 
prioriteiten en veranderingen. De inwoners van Amersfoort 
zullen de bezuinigingen direct of indirect merken. De uitgangs-
punten bij de bezuinigingen zijn maatwerk, eigen kracht en een 
goed vangnet. We geven ondersteuning op een manier die mensen 
helpt zelf de touwtjes over hun leven in handen te houden.  
Per situatie wordt beoordeeld wat u als inwoner van onze stad 
nodig heeft om actief deel te kunnen nemen aan de samenleving 
en zelfstandig te leven. Wij bieden daarbij voldoende mogelijk-
heden voor wie ondersteuning van de gemeente nodig heeft. 
De overheid stimuleert en ondersteunt, maar we nemen het 
niet zomaar van u over. Als u nu nog bent aangewezen op een 
bijstandsuitkering of gebruik maakt van voorzieningen uit de 
Wmo, betekent deze omslag een individuele benadering van u en 
uw gezin. En wij vragen u om de kansen en uw eigen kwaliteiten 
zo goed mogelijk te benutten.

Eigen kracht
In het minimabeleid en bij de uitvoering van de Wmo gaat het tot nu 
toe vaak om een vanzelfsprekend aanbod van (financiële) regelingen 

en voorzieningen waar mensen recht op hebben. De gemeente 
doet vanaf nu echter een groter beroep op de eigen kracht van de 
inwoners van Amersfoort. Mensen die zelf of met de hulp van 
mensen in hun omgeving niet in staat zijn om financieel rond te 
komen of zelfstandig te leven, houden recht op ondersteuning.  
Er wordt vooral gekeken naar wat u zelf kunt en wat u echt nodig 
heeft, mede afhankelijk van uw financiële mogelijkheden.
Zo brengen we verandering aan in bijvoorbeeld de Sociale partici-
patieregeling (SoPa) en de Schooltasregeling voor kinderen. 
Deze werden voorheen helaas ook gebruikt om een laag inkomen 
aan te vullen en niet waar ze voor bedoeld waren. En ook bij 
Wmo-vergoedingen was het soms aan de orde dat mensen 
recht hadden op een voorziening terwijl ze dat ook zelf konden 
betalen. Voor sommige voorzieningen betalen cliënten voort-
aan een eigen bijdrage. Daarvoor geldt een maximum bedrag, 
zodat wordt voorkomen dat mensen die van meer Wmo- of 
AWBZ-voorzieningen gebruik maken, te veel moeten betalen.

Vangnet
De werkwijze van de gemeente gaat dus vooral uit van het feit 
dat de meesten van u zich prima kunnen redden, al dan niet 
samen met mensen uit uw omgeving. Dat betekent natuurlijk 
niet dat wij geen oog hebben voor als dat niet lukt. Bijvoorbeeld 
als u het met een minimum inkomen zelf niet redt of te maken 
krijgt met een stapeling van noodzakelijke kosten die u niet 
meer kunt betalen. Daarvoor heeft de gemeente een ‘vangnet’. 
Dat biedt financiële en niet-financiële ondersteuning die aan-
sluit bij de situatie en behoefte van u en uw gezin. Kinderen in 
armoede hebben het extra moeilijk dus daar besteden we veel 
aandacht aan. Het is de bedoeling dat iedereen mee kan blijven 
doen of weer kan gaan meedoen. 

Het Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn en de klantmanagers 
van Sociale Zekerheid weten veelal voor wie ondersteuning 
nodig is. Als dat voor u geldt, dan ontvangt u de komende 
maanden een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek. Als u 
geen uitnodiging ontvangt, dan kunt u ook zelf een afspraak 
maken. Informatie over contactgegevens vindt u in deze krant.

Wij weten dat iedereen niets liever wil dan zijn eigen leven 
inrichten op de manier die het beste past. En als dat niet lukt, 
kan de gemeente ondersteuning bieden. Met de manier waarop 
wij dat doen, vertrouwen wij erop dat het voor veel mensen 
uiteindelijk zelfs mogelijk is dat die steun overbodig wordt.

Sebastiaan van ’t Erve, wethouder Sociale Zekerheid
Gert Boeve, wethouder Zorg en Welzijn
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De Wmo ‘kantelt’
De uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 
ondergaat een ‘Kanteling’. Daarbij gaan we niet meer uit van 
een vanzelfsprekend aanbod aan voorzieningen, maar van 
maatwerk. Dit betekent dat we bij iedere vraag eerst bespreken 
wat de klant echt nodig heeft en daarna zoeken naar een pas-
sende oplossing. Daarbij doet de gemeente een groter beroep 
op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de inwoners 
van Amersfoort. Dit betekent dat zij waar nodig eerst zelf en 
met hun familie, vrienden en buren oplossingen moeten 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 de komende jaren minder budget voor 
onder meer de uitvoering van de Wmo.  

Dit betekent dat we bepaalde Wmo-voorzieningen niet zonder 
meer kunnen vergoeden en dat we voor andere voorzieningen 
een eigen bijdrage vragen. Ook kijken we of  iemand beter af is 
met een algemene oplossing dan met een individuele voor-
ziening. Algemene voorzieningen zijn niet alleen goedkoper, 
maar bieden vaak ook een betere oplossing. Zo heeft iemand 
bij buurtmaaltijden contact met buren, terwijl hij een thuis-
bezorgde maaltijd alleen op moet eten. 

Wat verandert er concreet?
Maatwerk
De Wmo gaat vooral over meedoen of mee kunnen doen.  
Veel inwoners kunnen dit al, soms met hulp van familie of 
vrienden. Inwoners die hierbij ondersteuning nodig hebben kunnen 
bij het Service|Punt voor wonen, zorg en welzijn  terecht voor een 
advies. Een medewerker van het Service|Punt bespreekt dan 
met die persoon wat hij daadwerkelijk nodig heeft om zelf-
standig 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 voor de klant beter is. 

Voorzieningen	in	of	aan	de	woning
In elke fase van het leven heeft een mens andere woonwensen. 

Zo hebben gezinnen met kinderen meer woonruimte nodig dan 
mensen die met hun partner of alleen wonen. En wie ouder wordt 
of een chronische ziekte of beperking heeft, heeft soms een 
traplift of andere aanpassingen aan de woning nodig. Het is 
belangrijk om daar op tijd over na te denken en maatregelen 
te nemen. Bijvoorbeeld door te sparen voor eventuele voor-
zieningen in of aan de woning om zelfstandig in de woning te 
kunnen blijven wonen. Of door al vroeg op zoek te gaan naar 
een andere woning of woonvorm.
Wie kon voorzien dat door toename van gezondheidsklachten 
de woning niet meer voldoet, krijgt geen vergoeding meer 
voor een traplift, verhuiskosten en voorzieningen in of aan de 
woning tot € 6.800,-. 

Huishoudelijke	hulp	in	categorie	1
Deze hulp bestaat voornamelijk uit het 
schoonmaken van het huis. Iedereen 
 regelt zijn eigen huishouden en maakt 
zijn huis schoon of laat dit doen door een 
werkster. Schoonmaakwerk is geen taak 

van de overheid. Als iemand een inkomen heeft dat hoger is 
dan 1,5 keer bijstandsniveau, onderzoeken we of die persoon 
de huishoudelijke hulp zelf kan betalen. Voor mensen met een 
lager inkomen blijft de huishoudelijke hulp beschikbaar als zij 
die door omstandigheden nodig hebben. 
Wie op dit moment huishoudelijk hulp in categorie 1 heeft en 
een inkomen boven 1,5 keer bijstandsniveau, krijgt die hulp 
nog totdat de huidige indicatie afloopt. Daarna is het niet 
meer vanzelfsprekend dat deze hulp wordt voortgezet. 
 Toetsing van de individuele situatie kan uitwijzen dat iemand 
zelf verantwoordelijk wordt geacht voor het laten schoon-
maken van zijn huis. 

Eigen bijdragen
Voor alle vervoersvoorzieningen en voor voorzieningen in of aan 
de woning moet een eigen bijdrage worden betaald. Dit geldt 
alleen niet voor rolstoelen. Bij de vaststelling van de maximale 
eigen bijdrage wordt gekeken naar het inkomen, de samenstelling 
van het gezin en de leeftijd van de aan vrager.  Wanneer iemand 
gebruik maakt van meerdere Wmo- voorzieningen en/of van 
AWBZ-voorzieningen telt de eigen bijdrage voor al die voor-
zieningen samen. Iemand  betaalt dus nooit meer dan de 
 vastgestelde maximale eigen bijdrage. 

Wat verandert er 
in de uitvoering 
van de Wmo?

Vervolg pagina 6
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Leen Verkade is vrijwillig chauffeur 
bij Stichting Ravelijn. Hij brengt 
kwetsbare mensen van en naar hun 
afspraak in het ziekenhuis en be
geleidt hen tijdens het gesprek met 
de specialist. 

‘Gemiddeld één keer per week be-
geleid ik oudere of zieke mensen naar 
een medisch specialist in het zieken-
0huis’, zegt Leen. ‘Uit ervaring weet ik 
dat de patiënt daarna bij thuiskomst 
vaak niet meer precies weet wat er is 
afgesproken, bijvoorbeeld over het 
medicijngebruik. Daarom maak ik 
tijdens het gesprek notities voor de 
thuiszorg en mantelzorg.’

‘De mensen die ik help,  
hebben mij helpen 
 herstellen’ 

Leen werd vrijwilliger in 2006 nadat hij een jaar eerder zijn 
baan kwijtraakte. ‘De manier waarop dat ging, deed me veel 
pijn. Ik ging aan mezelf twijfelen, deed ik mijn werk soms niet 
goed? Ik voelde me afgedankt en was mijn zelfvertrouwen 
kwijt. De mensen die ik als vrijwilliger help geven me veel vol-
doening en dankbaarheid. Zij hebben mij helpen herstellen. 
Hun dankbaarheid is hartverwarmend.’ 

Leen gunt de mensen alle tijd. ‘Dat is 
één van de voordelen van het vrijwil-
ligerswerk: er komt geen tijdsdruk bij 
kijken zoals je dat vaak hebt met een 
gewone baan. De mensen die ik 
 vervoer willen vaak na het consult in 
het restaurant van het ziekenhuis een 
bakje koffie drinken met iets erbij.  
Of ze willen graag een winkel bezoeken. 
Sommige mensen komen amper het 
huis nog uit. Ook verhalen aanhoren 
hoort bij mijn werk als vrijwilliger, er 
is veel eenzaamheid.’

‘Leen Verkade is  
zeer  zorgzaam’

Ook vanuit de professionele hoek is er 
waardering voor het werk van Leen 
Verkade. Leen begeleidt een zeer oude 
dame naar haar afspraken bij de 
KNO-arts. Zij is alleenstaand en 

 dementerend en heeft geen familieleden die haar kunnen bege-
leiden. De arts geeft aan dat Leen zeer zorgzaam is. De mevrouw 
komt regelmatig voor behandeling van haar oren op haar 
spreekuur. ‘Leen is geruime tijd haar vaste begeleider en zo 
goed op de hoogte van het ziektebeeld. Hij regelt haar afspraken, 
geeft vertrouwen en begeleiding aan de patiënt en regelt 
 bovendien het contact met de thuiszorg!’

Leen Verkade begeleidt mensen naar hun afspraken in 

het ziekenhuis (Foto Jan Slieker). 

Hersteld door  vrijwilligerswerk

Maatwerkvangnet
Het maatwerkvangnet is bedoeld voor 
mensen met een minimum inkomen die 
het zelf niet redden en/of die door de 
 bezuinigingen te maken krijgen met een 
stapeling van noodzakelijke kosten die 

niet meer vergoed worden. Deze mensen zijn veelal bekend bij 
het Sevice|Punt voor wonen, zorg en welzijn of bij de gemeente 
en worden uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek. In dit 
gesprek wordt bekeken of die persoon hulp nodig heeft en 
welke hulp voor die persoon het beste is. 

Wie niet wordt uitgenodigd voor een gesprek en ook met hulp 
van familie, vrienden of buren geen uitweg uit de problemen 
ziet, kan zelf een afspraak maken. Dit kan met een medewerker 
van het Service|Punt of met de klantmanager of de helpdesk 
van Sociale Zekerheid. Daarbij moet er wel rekening mee 
 worden gehouden dat de gemeente niet alle gevolgen van de 
bezuinigingen kan compenseren. 

Vervolg van pagina 5
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Als huishouden een punt wordt
dan 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 wordt
dan 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 wordt
dan 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 wordt
bijvoorbeeld 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

Als huishouden een punt wordt
dan 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 wordt
dan 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 wordt
dan 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 wordt
bijvoorbeeld 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 voorzieningenEerste aanspreekpunt bij vragen op  

het gebied van wonen, zorg en welzijn.

Alle inwoners van Amersfoort kunnen terecht bij het Service|Punt 
met vragen op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Het maakt 
daarbij niet uit hoe oud iemand is of welke achtergrond hij 
heeft. Vroeger kwam iemand naar het Zorgloket als hij dacht 
een rolstoel nodig te hebben of aangepast vervoer en als zo’n 
voorziening nodig was, kreeg hij die meestal ook. Bij het 
Service|Punt gaat dat tegenwoordig minder makkelijk. De voor
ziening (een rolstoel, een rollator, vervoer of een woningaan
passing) staat niet meer centraal, maar de klant zelf. In een 
persoonlijk gesprek zoeken medewerkers en klanten samen naar 
een passende oplossing voor hun vragen en de financiële gevolgen. 
Er wordt nadrukkelijk gekeken naar de eigen (financiële) 
mogelijkheden. Bijvoorbeeld naar wat iemand met hulp van 
mantelzorgers, buren, of misschien wel het buurtwerk zelf 
nog kan. 

Service|Punt als eerste 
aanspreekpunt
‘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’, zegt Olga Gelauff, 
hoofd afdeling Wmo van het 
Service|Bureau Gemeenten. ‘Het Service|Punt is voor Amersfoorters 
het eerste aanspreekpunt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat wij 
mensen op het goede spoor zetten, zodat zij zelf weer in staat zijn 
om hun probleem op te lossen, zo nodig met een hulpmiddel.’

Betere dienstverlening door anders te kijken
In het persoonlijk gesprek bekijkt de medewerker eerst samen 
met de klant de vraag van alle kanten, vóórdat het antwoord in 
een voorziening zoals een rolstoel of huishoudelijke hulp 
wordt gezocht. Vaak leidt dit tot andere oplossingen dan de 
voorziening waarnaar mensen in eerste instantie vragen.

Greetje Slotema, coördinator 
van het Service|Punt geeft 
een voorbeeld: ‘Een mevrouw 
klopte bij ons aan met een 
vraag over haar eigen bijdrage 
voor de Algemene wet bij-
zondere ziektekosten, de 
AWBZ. Betaalde ze eigenlijk 
niet te veel? Zo’n vraag krijgen 
we regelmatig. In het gesprek bleek dat deze klant financiële 
zorgen had. Ze kon sowieso haar bijdrage niet betalen. In het 
verleden hadden we volstaan met een uitleg van de AWBZ-
regels. Nu konden we haar verwijzen naar Stadsring51 waar we 
mee samenwerken. Stadsring51 is het Amersfoortse loket voor 
financiële hulpverlening bij onder meer het voorkomen en 
 oplossen van schulden. Daar hebben ze die mevrouw heel 
 concreet met haar financiële probleem verder geholpen.  
Maar we nemen onze klanten niet langer bij de hand. We wijzen 

Olga Gelauff

Greetje Slotema

Vervolg pagina 11
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mensen ook op hun eigen verantwoordelijkheid. Ze moeten 
zelf keuzes maken. En daar helpen we ze graag bij.’

Eigen bijdragen
Het college van burgemeester en wethouders en de gemeente-
raad van de gemeente Amersfoort hebben besloten om in 2012 
aan iedereen die gebruik maakt van de Wmo een eigen bijdrage 
te vragen. Die eigen bijdrage geldt op dit moment al voor hulp 
bij het huishouden en voor het gebruik van de regiotaxi. In de 
toekomst moet er voor meer voorzieningen een eigen bijdrage 
worden betaald. Om te beoordelen of en hoeveel er moet worden 
betaald, wordt er onder meer een inkomenstoets gedaan.  
Ook wordt er gekeken in hoeverre iemand had kunnen voorzien 
dat een hulpmiddel of een aanpassing van de woning in de nabije 
toekomst nodig zou zijn. Bijvoorbeeld als er sprake is van chronische 
ziekte of een achteruitgaande gezondheid door leeftijd. 

De weg in het doolhof
De consulenten van het Service|Punt helpen graag de juiste 
weg te vinden in het doolhof van nieuwe regelgeving en de 
veelheid aan mogelijke oplossingen en voorzieningen.
Zij werken daarbij nauw samen met een aantal sociale partners 
in de stad (zie kader). Ze kennen elkaar goed en weten precies 
van elkaar hoe er wordt gewerkt. Voor iedereen is het belang-
rijkste doel dat mensen zoveel mogelijk zelfstandig een sociaal 
leven kunnen leiden. 

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

	Amersfoort	(14	033)
•  Stichting Ravelijn,	voor	vrijwilligers,	mantelzorg	en	

	maatschappelijke	inzet	(033)	461	3000
•  Stadsring51,	sociale	raad	en	financiële	hulpverlening	

(033)	460	0600
•  MEE,	ondersteuning	bij	leven	met	een	beperking	

0900	633	6363
•  Het Algemeen Matschappelijk Werk,	onderdeel	van	

	Beweging	3.0	(033)	469	2400
•  Reijer ter Burgh,	cliëntondersteuning	geestelijke	

	gezondheid	(033)	470	1455

Vervolg van pagina 9

‘De juiste klik,  
daar gaat het om’

De Indonesische Fenty Puspasari komt voor de liefde naar 
Nederland, maar mag haar beroep van apotheker hier niet 
uitoefenen. Ze heeft hier nog niet zoveel contacten en spreekt 
ook de taal nog niet vloeiend. Wat doe je dan? 
Vrijwilligerswerk natuurlijk! 

Het is Fenty’s omgeving die haar de tip geeft om vrijwilliger 
te worden. Een goed idee, vindt Fenty, die merkt dat er in 
Nederland veel behoefte is aan ouderenbezoekers. Aan de 
zorg voor ouderen wordt in de Indonesische cultuur veel 
waarde gehecht. 

‘Geen rolstoel, geen psychische problemen  
en graag dicht bij huis’ 

Via internet gaat Fenty op zoek naar vrijwilligerswerk. Ze stelt 
hier wel bepaalde eisen aan: ‘Ik ben klein, dus geen rolstoel. 
Die kan ik niet duwen. Ook liever geen mensen met psychische 
problemen, daar kan ik niet mee omgaan. En ook een beetje 
dicht bij huis.’ 

Stichting Ravelijn brengt Fenty Puspasari een jaar geleden 
in contact met een oudere dame, die nog goed kan lopen, 
maar niet meer zo goed kan zien. Deze dame heeft in haar 
jongere jaren veel gereisd, waaronder naar Indonesië.  
Dat geeft meteen een raakvlak tussen de twee. 

Als ze zegt: ‘Ik ben blij dat je er bent’,  
voelt dat heel goed’ 

Inmiddels heeft Fenty een goed contact opgebouwd met de 
oudere dame. ‘Voor mijn gevoel zijn we vriendinnen geworden. 
Als ze zegt: “Ik ben blij dat je er bent”, dan voelt dat heel goed. 
Zo kan ik iets betekenen voor oudere mensen.’
Geleidelijk is Fenty meer voor haar cliënt gaan doen. Niet omdat 
de oudere dame erom vroeg, maar omdat ze plezier heeft in het 
contact. Ze bezoekt haar bijna wekelijks. Naast het begeleiden 
van het wandelen, gaat Fenty af en toe boodschappen doen 
met haar cliënt, leest haar wat voor of zoekt iets voor haar op. 
Fenty: ‘Ik vind het vrijwilligerswerk gewoon heel leuk. Met mijn 
cliënte heb ik de juiste klik en dat vind ik het belangrijkst!’ 

Fenty Puspasari gaat wekelijks op bezoek bij een oudere dame, met wie 

ze een hechte band heeft opgebouwd. (Foto: Jan Slieker)

Informatiekrant	Zorg	&	Inkomen	|	Alles	wat	u	moet	weten	over	de	veranderingen	op	het	gebied	van	de	Wmo	en	de	regelingen	voor	mensen	met	een	laag	inkomen
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Herman Bolder (54) is 
mantelzorger. Hij zorgt sinds 
21 april 2007 met veel liefde 
voor zijn vrouw Lenie (54).  
Op deze datum werd Lenie 
getroffen door een 
hersenbloeding. Net twee 
maanden voor hun 25jarig 
huwelijksfeest. Herman en 
Lenie hebben twee dochters, 
die inmiddels het huis uit zijn.

Improviseren en praktisch zijn
Door de week woont Lenie in verpleeghuis Norschoten in 
 Barneveld. In het weekend is Lenie thuis. Dat vindt zij erg prettig. 
Ze kan zondags naar haar eigen kerk, af en toe mee naar koor 
en bij haar moeder op bezoek. Thuis moest er veel aangepast 
en geregeld worden: een hoog-laag bed, een andere auto, een 
parkeervergunning, een po-stoel, een oprijplaat voor de deuren, 
een fiets waar de rolstoel voor kan etc. Herman: ‘Instanties 
werken niet altijd zo snel als wij zouden willen en vaak gaat het 
over heel veel schijven. Soms kun je beter zelf iets regelen dan 
dat je moet wachten tot het gedaan wordt. Maar het regelen is 
nu niet klaar zoals veel mensen denken, dat gaat gewoon door.’

Kwaliteit van leven
‘Ik blijf altijd bezig met het zo goed mogelijk op peil houden van 
de kwaliteit van leven’, zegt Herman. Lenie’s linkerkant was 

helemaal verlamd, maar door veel oefenen is dat een stuk 
 verbeterd. Ook activiteiten als zingen en schilderen spelen 
daarbij een belangrijke rol. Het is zo jammer dat hier door 
 bezuinigingen minder tijd en geld voor is.’

Tijd voor zichzelf
Tijd voor zichzelf heeft Herman eigenlijk niet. Iedere dag na 
zijn werk gaat hij naar Lenie toe. ‘Ik ben de hele avond bij haar 
en ga pas weg als ik haar naar bed heb gebracht. Thuis kijk ik 
dan alleen de post nog even door en ga ik slapen.’ Af en toe 
krijgt Herman hulp van familie of (oud)collega’s. Sinds kort 
heeft hij huishoudelijke hulp voor 4 uur per week. Hier is hij 
heel blij mee. Herman: ‘Door de week blijft er geen tijd over en 
in het weekend wil ik zoveel mogelijk leuke dingen doen met 
Lenie.’ 

Mantelzorgondersteuning 
Een balans tussen het geven van goede zorg en tijd voor jezelf 
is voor veel mantelzorgers lastig te vinden. Via Ravelijn neemt 
Herman deel aan het project Mantelzorgondersteuning bij 
Hersenletsel. Hier spreekt hij lotgenoten en vindt hij een stukje 
ontspanning bij creatieve activiteiten.

Hier doe ik het voor
Herman heeft er uiteraard niet zelf voor gekozen om mantel-
zorger te zijn. Toch levert alle zorg hem ook wat op. ‘Als ik zie 
dat alle inspanningen Lenie een stuk kwaliteit van leven geven 
dan ben ik blij. Als zij lol beleeft aan een uitvoering van het 
koor of een uitje met de Zonnebloem dan heb ik ook lol.’ 

Digitale wegwijzer naar wonen, welzijn, zorg en werk
Waar kan ik terecht voor de maaltijd service? Waar zit de 
dichtstbijzijnde  apotheek in mijn buurt? En waar kan mijn kind 
muziekles krijgen? Voor al deze vragen kunt u terecht op de 
digitale  sociale kaart. Op deze kaart vindt u een overzicht van 
vrijwel alle instanties en hulpverlenende organisaties op het 
 gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen. 

U kunt eenvoudig zoeken naar de hulp of instantie die u nodig 
hebt. Type in de zoekbalk bijvoorbeeld ‘tandarts’ in en u krijgt een 
overzicht van de tandartspraktijken in Amersfoort, met adressen 
en links naar websites. U kunt de adressen ook laten tonen op 
een digitale stadsplattegrond. Binnenkort wordt de informatie op 
de kaart nog aangevuld met informatie over de toegankelijkheid 
van deze organisaties, waardoor u kunt zien of u met een rolstoel 
de tandartspraktijk in kunt of niet. Vrijwel alle hulpverlenende 
diensten in Amersfoort zijn op de kaart te vinden, zoals zorgaan-

bieders, welzijnsinstellingen, belangen organisaties, maar ook uitke-
rings instanties,  ouderverenigingen en gehandicaptenverenigingen. 

Informatiekrant	Zorg	&	Inkomen	|	Alles	wat	u	moet	weten	over	de	veranderingen	op	het	gebied	van	de	Wmo	en	de	regelingen	voor	mensen	met	een	laag	inkomen

‘Ik wil er voor zorgen dat Lenie zoveel 
 mogelijk kwaliteit van leven heeft’

Herman en Lenie Bolder

U vindt de digitale  sociale kaart op  www.amersfoort.nl/socialekaart

Sociale kaart: handig overzicht voor iedere Amersfoorter
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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 aan-
vragen 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 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 verlichten. 
Daarbij moet 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) 469 5695. 

Foto Roanne Woldendorp / Ontwerpgroep Lale

Heeft u vragen? Bel de helpdesk
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Welke regelingen blijven?
Algemene regelingen waar mensen met een laag inkomen ook 
de komende jaren een beroep op kunnen doen zijn:
•		bijzondere bijstand voor noodzakelijke kosten die iemand zelf 

niet kan betalen en die niet (volledig) door een andere 
 instantie worden vergoed;

•		kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;
•		de witgoedregeling voor de kosten van reparatie of vervanging 

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

•		de collectieve zorgverzekering voor mensen met een laag 
 inkomen;

•		de actiefpremie voor mensen die een bijstandsuitkering 
 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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Wat verandert er 
voor mensen met 
een laag inkomen?
Voor wie gebruik maakt van regelingen van de gemeente voor 
mensen met een laag inkomen verandert er vanaf 2012 het 
één en ander.

Waarom?
•		De algemene regelingen werken niet goed
  De afgelopen jaren heeft de gemeente veel geld uitgegeven aan 

algemene regelingen voor alle mensen met een laag inkomen. 
Die regelingen waren bestemd voor bepaalde doelen. Bijvoor-
beeld voor het betalen van de contributie van een sportver-
eniging, lessen bij Scholen in de Kunst of andere activiteiten 
of voor het betalen van schoolkosten voor kinderen in het 
voortgezet onderwijs. Maar vaak werd het geld dat mensen 
op hun bankrekening kregen hier niet voor gebruikt, omdat 
er nog andere rekeningen betaald moesten worden. 
 Hierdoor stonden kinderen bijvoorbeeld langs de lijn, omdat 
ze niet mee konden sporten. Daarom wil de gemeente nu 
veel meer maatwerk bieden. We gaan niet meer uit van de 
regeling, maar van wat iemand of een gezin echt nodig heeft. 
Daarmee willen we vooral die mensen met de laagste 
 inkomens bereiken die zonder onze hulp niet mee kunnen 
doen en niet vooruit komen. 

•		Extra aandacht voor gezinnen met kinderen
  Uit onderzoek blijkt dat gezinnen met kinderen de meeste 

geldproblemen hebben. Daarom besteedt de gemeente extra 
aandacht aan de kinderen van de gezinnen met de laagste 
inkomens.

•		Bezuinigingen
  De gemeente krijgt de komende jaren minder geld van het rijk 

en de gemeente moet zelf ook bezuinigen. Dit was een extra 
reden om kritisch te kijken of het beleid voor mensen met een 
laag inkomen die mensen ook echt helpt om vooruit te komen. 
De gemeente zet nu in op beter beleid met minder budget. 

Wat verandert er in 2012?
Drie algemene regelingen worden beëindigd
Vanaf 2012 schaffen we de volgende drie regelingen af:
1  De regeling Sociale Participatie (SOPA)
  De SOPA was bestemd voor de kosten van bijvoorbeeld het 

lidmaatschap van een sportclub, sportkleding, een schoolreisje, 
de entree van de dierentuin of een abonnement op een krant of 
tijdschrift. Vanaf 2012 wordt geen SOPA meer verstrekt. Wie in 
2011 SOPA kreeg, ontvangt in januari 2012 nog een overbrugging 
van € 50,- per gezinslid. Daarna vervalt het recht op SOPA. 

2  De regeling Schooltas
  Vanaf het schooljaar 2012 - 2013 wordt geen vergoeding meer 

verstrekt voor de schoolkosten van kinderen in het voortgezet 
onderwijs.

3  De Amersfoort Plustoeslag
  65-plussers met een laag inkomen kregen jaarlijks aan het 

eind van het jaar een eenmalige 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 aan-
vullende collectieve zorgverzekering van Agis. Deze verzekering 
vergoedt veel medische kosten die niet in het basispakket zitten. 
Daarom verstrekt de gemeente alleen nog bijzondere bijstand 
voor medische kosten in bijzondere medische omstandigheden. 

Langdurigheidstoeslag
Deze toeslag past de gemeente aan. Voor de toeslag komen 
nieuwe klanten pas in aanmerking als zij 5 jaar achter elkaar 
een minimum inkomen hebben. Dit was 3 jaar. Wie al een 
langdurigheidstoeslag had, omdat hij drie jaar een minimum 
inkomen had, behoudt zijn Langdurigheidstoeslag als zijn in-
komen niet hoger is geworden. 
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Wat is nieuw?
Maatwerkvangnet 
Dit vangnet is bedoeld voor mensen met een minimum 
inkomen die het zelf niet redden of die niet mee kunnen doen. 
Het maatwerkvangnet biedt financiële en niet-financiële 
ondersteuning. Die ondersteuning 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 de eigen verantwoordelijkheid van 
mensen. Meer informatie kunt lezen in het artikel over het 
maatwerkvangnet elders in deze krant. 

Jeugd Sport- en Cultuurfonds (JSCF)
Met dit fonds werkt de gemeente samen met het Jeugdsport-
fonds en het Jeugdcultuurfonds. Het budget van dit fonds 
is hoger, waardoor meer kinderen zonder kosten kunnen 
sporten of culturele activiteiten kunnen ondernemen. 
Het JSCF is er voor kinderen die niet sporten bij een vereniging 
en die ook geen muziekles, dansles of een andere culturele 
activiteit volgen en waarvan de ouders een gezinsinkomen 
hebben dat niet hoger is dan 110% van het voor hen geldende 
bijstandsniveau. Ouders die voldoen aan de inkomensgrens, 
die kinderen hebben in de leeftijd van 6 tot en met 16 jaar 
en die nu nog geen gebruik maken van het Jeugdsportfonds 
of het Jeugdcultuurfonds krijgen deze maand een brief en 
een aanmeldingsformulier. Mensen die geen brief krijgen 
en toch denken aanspraak te kunnen maken op dit fonds 
kunnen zich melden bij de helpdesk van Sociale Zekerheid. 
Dan wordt bekeken of het kind of de kinderen kunnen worden 
aangemeld bij het JSCF. Dit fonds keert geen geld uit aan 
de ouders. Het JSCF betaalt de contributie van bijvoorbeeld 
een sportvereniging, muziek- of balletschool of toneelclub 
rechtstreeks aan de vereniging of instelling.



19

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.’ De klantmanager is de vaste 
contactpersoon voor iemand die een uitkering of een regeling 
voor mensen met een laag inkomen van SZ krijgt. De helpdesk 
is er voor alle inwoners van de gemeente met een laag inkomen 
dat ligt rond het minimumloon. 

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 groep mensen in Amersfoort die 
door allerlei problemen weinig uitzicht heeft op verbetering van 
hun situatie. Mensen met gezondheidsproblemen, 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 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.’

Klaas Gerber
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De minimacoach gaat uit  
van de kracht van mensen
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Is het nodig om me alvast bij een bejaardenhuis in te schrijven? 
Hoe zit het nu met die taxipas? Wie kan ik benaderen voor 
hulp bij het verzorgen van mijn echtgenoot?

Dit zijn zomaar wat vragen die onze seniorenwegwijzers 
 beantwoorden tijdens de spreekuren en huisbezoeken. 
 Seniorenwegwijzers zijn vrijwilligers, deskundig en ervaren, die 
in de hele stad voorlichting geven aan senioren. De senioren-
wegwijzers worden maandelijks door de gemeente Amersfoort 
bijgeschoold. Ze kunnen u alles vertellen over bijvoorbeeld de 
Regiotaxi, woningaanpassingen, zorg, personenalarmering, 
maaltijdvoorzieningen en financiële regelingen (bijvoorbeeld 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen). Zij weten goed 
de weg naar organisaties als het Service|Punt voor wonen, 
zorg en welzijn, het Rode Kruis, Stadsring51 en Ravelijn voor 
vrijwilligerswerk en mantelzorg. Ook bij het invullen van veel 
formulieren kunnen de seniorenwegwijzers helpen. Kortom, de 
moeite waard om eens langs te komen op een spreekuur. In 
onderstaand overzicht kunt u zien waar en wanneer er in uw 
wijk een spreekuur is. Er zijn geen kosten aan verbonden. 
Als u liever een afspraak voor een huisbezoek wilt maken, dan 
kan dat via de seniorenvoorlichter van de gemeente Amersfoort. 
U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 14 033. 

Spreekuren Binnenstad en RandenbroekSchuilenburg
Door de verhuizing van de Informatiewinkel naar de hal van 
het stadhuis en de sluiting op vrijdagen van het Klokhuis in 
Randenbroek-Schuilenburg zijn de spreekuren op vrijdagochtend 

op deze locaties komen te vervallen. Er wordt een oplossing 
gezocht. Zodra bekend is waar en op welk tijdstip de spreekuren 
in de Binnenstad en in Randenbroek-Schuilenburg zullen worden 
voortgezet wordt u daarover geïnformeerd in de gemeentelijke 
Stadsberichten. 

Wijk Locatie Tijd
Hoogland Wijkcentrum	De	Neng,	Engweg	7 Elke	1e	en	3e	woensdag	 10.00	-	11.00	uur

Kruiskamp Activiteitencentrum	Labyrinth	-	De	Drietand,
  Neptunusplein	70 woensdag	 14.00	-	15.00	uur

Kruiskamp Mevlana	Moskee,	Van	Galenstraat	35-37 zondag	 14.00	-	15.00	uur

LiendertRustenburg Zorgcentrum	De	Liendert,	Zwaluwenstraat	1 elke	1e	en	3e	donderdag	 15.00	-	16.00	uur

LiendertRustenburg Molendijkflat	(zorgpost),	Verzetsplein elke	2e	en	4e	donderdag	 10.00	-	11.00	uur

Kattenbroek Ouderensteunpunt	Pluspunt,	Hof	der	Gedachten	20 vrijdag	 14.30	-	15.30	uur	

RandenbroekSchuilenburg Wijkcentrum	‘t	Klokhuis,	Weberstraat	2 vrijdag	 10.00	-	11.00	uur

Schothorst en Koppel Verzorgingshuis	De	Koperhorst,	Paladijnenweg	275 dinsdag	 10.00	-	11.00	uur

Soesterkwartier Ouderensteunpunt	De	Wisse,l	Puntenburgerlaan	100 donderdag	 14.00	-	15.00	uur

Stadskern Informatiewinkel	Observant,	Stadhuisplein	7 vrijdag	 10.00	-	11.00	uur

Vermeer Berg en  
Leusderkwartier Wijkcentrum	De	Driehoek,	Woestijgerweg	3 dinsdag	 10.00	-	11.00	uur

22
Stad met een hart

Amersfoort, stad met een hart 

Voor senioren
van 65 tot 100+!

Spreekuren  seniorenwegwijzers

Voorlichting aan 
 senioren
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In Amersfoort zijn 27 seniorenwegwijzers actief. Dit zijn door 
de gemeente opgeleide vrijwilligers die inwoners van 65 jaar 
en ouder informeren over zaken die voor senioren van belang 
zijn. Aan het woord zijn twee seniorenwegwijzers: wat doen 
zij precies en wat maakt dit werk nou zo leuk?

Jan Groeneveld (76) is al seniorenvoorlichter vanaf de start in 
2000. ‘We gaven héél veel voorlichting. In die tijd waren senioren 
veel minder op de hoogte van allerlei zaken dan nu. Een deel 
van de mensen zoekt dingen uit via internet, maar het is vooral 
opvallend dat kinderen hun ouders veel meer informeren.’ 
Hennie van der Leeuw (70) is gestart in 2004. Als schoolmanager 
bij een ROC regelde ze veel voor jongeren waardoor zij weer 
verder konden. Ook zocht ze in die tijd veel uit voor haar ouder 
wordende ouders. Dit regelen en uitzoeken vindt Hennie erg 
leuk en dat doet zij nu als Seniorenwegwijzer.

Een antwoord op iedere vraag
Het leukste aan hun werk vinden zij dat je iemand helpt. 
 Hennie: ‘Je kunt echt wat betekenen voor iemand.’ Jan: ‘We gaan 
altijd net zo lang door tot we een antwoord op een vraag 
 hebben. Via welke weg dan ook!’ Het gaat in gesprekken niet 
alleen over ‘gemeentezaken’. Jan en Hennie krijgen ook regel-
matig vragen over de notaris of over belastingen. Dan adviseren 
zij om bijvoorbeeld bij Stadsring 51 langs te gaan of ze vragen 
de klanten of ze lid zijn van een ouderenbond die hen verder 
kan helpen. 

Zelf je tijd indelen
Hennie vindt het ideaal dat zij zelf haar tijd in kan delen. ‘Voor het 
spreekuur in De Drietand in Kruiskamp overleg ik met een 
 collega wie wanneer aanwezig is en huisbezoeken plan ik zelf 
in.’ Jan houdt spreekuur in De Wissel in het Soesterkwartier. 
Ook hij gaat regelmatig op bezoek bij mensen thuis.

Hulp vragen is soms lastig
‘De drempel om in contact te komen met een seniorenwegwijzer 
is laag’, merkt Jan op. Toch hebben mensen soms wel een soort 
trots: ‘Ik heb nooit om hulp hoeven vragen, dus nu ook niet’. 
Dat is jammer, want met alleen wat informatie over bepaalde 
zaken kunnen zij weer zelfstandig verder.’

Veel voldoening
Wat het werk als vrijwilliger hen oplevert is duidelijk: ‘Vooral veel 
voldoening’, antwoorden ze allebei. ‘En het is ook wel handig 
om dicht bij het vuur te zitten’, lacht Hennie. Ze is een 
 wandelende vraagbaak voor haar familie en vrienden.

Seniorenwegwijzers 
aan het woord

Wegwijzers Groeneveld en Van der Leeuw
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Minder geld, minder vergoedingen, regelingen die vervallen 
en het betalen van een eigen bijdrage. Het is geen vrolijke 
boodschap die ze moeten vertellen, de klantmanagers van de 
gemeente en de consulenten van het Service|Punt voor wonen, 
zorg en welzijn. Toch zitten er ook positieve en uitdagende 
kanten aan de gemeentelijke maatregelen. Niet alleen voor de 
medewerkers maar óók voor de klanten. 

Iris, consulente bij het Service|Punt, en Yvonne, klantmanager 
bij de afdeling Sociale Zekerheid van de gemeente Amersfoort, 
vertellen over hun dagelijkse praktijk. Hoe zij samen met hun 
collega’s proberen hun klanten dat te bieden waar ze het beste 
mee af zijn: het behoud van een eigen sociaal leven en een 
vangnet voor wie het echt zelf niet redt.

Maatwerk 
Op dit moment spelen er twee dingen: de zogenoemde ‘kanteling’ 
van de Wmo en de gemeentelijke bezuinigingen. Bij de kanteling 
gaat het erom dat de klant en de consulent samen kijken naar 
belemmeringen die iemand ervaart om nog een beetje een 
sociaal leven te kunnen leiden. Vervolgens zoeken ze naar de 
mogelijkheden die er zijn om daar zelf een oplossing voor te 
vinden. Maatwerk is het sleutelwoord. Dat geldt ook voor een 
aantal financiële regelingen. Ook die worden minder vanzelf-
sprekend. Iris en Yvonne staan in de frontlinie als het gaat om 
het informeren over de veranderingen. 
Iris: ‘Het is niet meer vanzelfsprekend dat je een voorziening 
krijgt. Wanneer iemand bijvoorbeeld een beroep doet op de 
regiotaxi gaan we eerst samen kijken waarom dat nodig is. 
Ik heb wel eens meegemaakt dat in een gesprek bleek dat 
 iemand de deur niet meer zo vaak uit kwam. Die miste sociale 
contacten. De regiotaxi leek een oplossing. Vroeger had iemand 
die voorziening gekregen en klaar! Nu bedenken we samen 
welke andere oplossingen er zijn waardoor iemand weer wat 
meer contact met anderen krijgt. Uiteindelijk geeft dat de 
klant, maar mijzelf ook, veel meer voldoening.’

Altijd een vangnet 
‘De klantmanagers van de gemeente Amersfoort hebben veel 
directer met de bezuiniging te maken’, zegt Yvonne. ‘Er worden 
financiële regelingen afgeschaft. Dat raakt mensen soms hard. 
Toch ben ik ervan overtuigd dat ook wij, door goed met mensen 
in gesprek te gaan, met minder financiële middelen meer kunnen 
doen. Natuurlijk is het schrikken als je minder geld krijgt. Maar als 
mensen van de eerste schrik zijn bekomen, zijn ze vaak heel goed 
in staat om ook zelf kritisch te kijken naar de mogelijkheden die 
er wel zijn. Natuurlijk helpen we ze daar bij.’ Iris: ‘We moeten 
dan wel bezuinigen, maar de gemeente laat mensen echt 
niet in de steek. Voor iedere klant zoeken we naar een maat-
werkoplossing. En als iemand er echt alleen niet uit komt, is er 
altijd een vangnet.’

Andere oplossingen
Niet meer vanzelfsprekend een voorziening krijgen: het valt 
mensen soms zwaar. Iris en Yvonne ervaren dagelijks dat hun 
klanten geen idee hebben van de kosten. 
Iris: ‘Bijna niemand weet bijvoorbeeld wat een scootmobiel 
kost. Vaak wordt er gedacht: mijn buurvrouw kreeg er één, dus 
ik mag ook. Als je dan vertelt wat de kosten zijn, zie je ze 
schrikken. Dat maakt het makkelijker om te praten over een 
eigen bijdrage of om te kijken naar andere oplossingen.’

Meer voor iemand betekenen
Zowel binnen de Wmo als bij de regelingen voor mensen met 
een laag inkomen wordt breder gekeken naar mogelijkheden 
en kansen. En dat heeft ook onvermoed fijne kanten, weet Iris. 
‘Het klinkt misschien gek, maar ik heb het gevoel dat ik nu meer 
voor iemand kan betekenen dan vóór de kanteling. Als ik bij 
mensen thuis kom, heb ik de mogelijkheid om over alle facetten 
van iemands leven te praten. De hulpvraag is de eerste insteek. 
Daarna vraag ik: “Maar hoe zit het eigenlijk met de rest?” 
Dan komen we soms op zaken waar een klant zelf nog niet 
aan heeft gedacht en waar ik wel bij kan helpen. Dat geeft heel 
veel voldoening.’ ‘Maar het vraagt wel andere vaardigheden’, 
voegt Yvonne hieraan toe. ‘Het resultaat van de bezuinigen is 
dat er veel meer dan in het verleden individueel met mensen 
wordt gepraat. Dat kost niet alleen veel tijd. Je moet ook leren 
hoe je dat doet. Niet alleen inhoudelijk over nieuwe regels, 
maar ook hoe je die gesprekken voert bijvoorbeeld.’ 

Goede voorlichting
Zowel de klantmanagers als de consulenten volgen met enige 
regelmaat vaardigheidstrainingen en opfriscursussen. Op de 
vraag of het niet slim is om dat gezamenlijk te doen kijken ze 
wat bedenkelijk. Yvonne: ‘Ik denk dat daarvoor ons werk toch te 
veel verschilt. Ik vind het veel belangrijker dat we heel goed van 
elkaar weten wat we doen. We moeten allebei voorlichting geven. 
Dat lukt alleen als je ook heel goed weet wat er allemaal te koop 
is.’ Iris beaamt dat. ‘Maar wat ik uiteindelijk het allerbelangrijkste 
vind, is dat als wij goed de weg weten, we onze klanten niet 
van het kastje naar de muur hoeven te sturen. Ik wil er alles aan 
doen om dat te voorkomen. Ze hebben het al zwaar genoeg.’

Samen zoeken naar 
de beste oplossing
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‘Ik heb respect voor mantelzorgers en ben blij 
als ik een beetje kan helpen.’

Irma Janssen werkt bij het steunpunt Mantelzorg. Samen met 
haar collega Heleen Vonk is zij een rots in de branding voor 
mantelzorgers. Dit zijn mensen die onbetaald langdurige 
intensieve zorg verlenen aan een naaste in hun directe omgeving. 
In dit interview vertelt zij over het belang van mantelzorgers 
voor de samenleving en hoe zwaar ze het hebben, maar vooral 
ook hoe het steunpunt Mantelzorg ze kan helpen.

Wat doet een mantelzorger? 
Mantelzorgers zorgen voor een ouder, 
partner, broer, zus, kind of vriend(in) met 
een chronische ziekte, handicap of 
 psychische  problemen. Zij doen belange-
loos wat nodig is in de dagelijkse zorg: 
wassen, aankleden, boterham smeren, 
boodschappen, administratie, regelzaken. 
Daarnaast geven zij ook aandacht en 
 ondernemen activiteiten als de zorgvrager 
hiertoe in staat is. Deze zorg beslaat vaak 
meer dan 8 uur per week en kan maanden 
of jaren duren. Veel mantelzorgers hebben 
daarnaast ook hun eigen gezin en/of 
een baan. Bij elkaar opgeteld is dat een 
forse belasting. Mantelzorgers verzorgen 
70% van de dagelijkse zorg voor thuis 
verblijvende zorgvragers. 

Wat is een steunpunt Mantelzorg?
Irma: ‘De gezondheidszorg in Nederland richt zich op de patiënt, 
de steunpunten zijn er voor de mantelzorger. Die mag er verdrietig 
of boos zijn, omdat de zorg niet makkelijk is. Die emoties kan hij 
in zijn naaste omgeving niet kwijt, maar wel bij ons. Wij bieden 
een luisterend oor en oordelen niet. We geven ook voorlichting 
over mantelzorg en moeten helaas nog vaak uitleggen wat dit 
is. Maar wij kunnen dit niet alleen. Organisaties en inwoners 
van Amersfoort moeten mantelzorg op het netvlies hebben en 
mantelzorgers ook ondersteunen.’ 

Wat kun je doen voor de mantelzorger?
Irma: ‘Veel mantelzorgers hebben het psychisch zwaar, omdat 
hun partner door ziekte of ongeluk een ander mens is geworden. 
Je bent continu in een rouwproces, dat je niet kunt afsluiten. 
Dat is bijna onmenselijk. Naast een luisterend oor geven wij 
advies over de relatie tussen de zorgvrager en de mantelzorger. 
We organiseren themabijeenkomsten over ziektebeelden.  
Die kennis kan mantelzorgers helpen om het gedrag van de 
zorgvrager te begrijpen bij de stadia van dementie, de ziekte van 
Parkinson en niet aangeboren hersenletsel, zoals na een beroerte.

We geven ook cursussen die mantelzorgers weerbaarder maken. 
In vier avonden praten we over hoe je omgaat met de zorgvrager. 
Hoe stel je grenzen? Wie vormen je netwerk? Vraag je hulp aan 
je omgeving en ben je daarin concreet? We vertellen over in-
stanties waar begeleiding of kennis te halen is en er is ruimte 
voor het bespreken van specifieke wensen van de cursisten. 
Andere cursussen zijn tilcursussen (want mantelzorgers sjouwen 
wat af) en nabestaandencursussen (voor mantelzorgers waarvan 
de zorgvrager is overleden).
Mantelzorgers die ons benaderen vragen we om zich in te 
schrijven. Dat kost niets. Wij houden ze dan op de hoogte van 

ons aanbod. Maar nog belangrijker is 
dat we minimaal twee keer per jaar 
 contact hebben. Als de mantelzorger 
zelf geen contact zoekt, doen wij dat. 
Inschrijven is niet verplicht en dat geeft 
niet. Soms is een mantelzorger al 
 geholpen met het antwoord op zijn vraag. 
Er staan 300 mantelzorgers ingeschreven, 
maar we hebben vorig jaar al 1.135 
 hulpvragen beantwoord. Dit aantal 
groeit alleen maar.’ 

Welke vragen krijg je?
Irma vervolgt: ‘Dat is heel divers. We krijgen 
momenteel veel vragen over het mantel-
zorgcompliment. Dit wordt uitgereikt aan 
mantelzorgers die zorgen voor iemand 
die een indicatie heeft voor meer dan 
één jaar. Bijvoorbeeld een 90-jarige 
moeder. Die heeft een zorgindicatie voor 

meerdere jaren. De mantelzorger krijgt dan een bedrag van 
250 euro per jaar (red.: volgend jaar is dit bedrag 200 euro). 
Hiermee kun je misschien nog net je auto blijven rijden of 
 andere dingen betalen. We helpen mensen bij het aanvragen 
van dit mantelzorgcompliment. 
We helpen mensen ook bij het invullen van formulieren. 
 Regels voor het aanvragen van bepaalde voorzieningen kunnen 
bijvoorbeeld veranderen en dan moet een nieuwe aanvraag 
worden ingediend. Daar hebben mensen moeite mee. Dan helpen 
we ze op weg.

We verwijzen mensen ook door naar de juiste instanties voor 
vervoer of het aanvragen van hulpmiddelen zoals een rolstoel.
Vaak krijgen we vragen over hoe je als mantelzorger met je 
zorgvrager omgaat. Er kwam een dochter bij ons die vertelde dat 
haar moeder steeds naar tegen haar doet. Zij kon daar niet meer 
tegen. Ik heb haar toen geadviseerd om de negativiteit niet te 
bestrijden, maar daarin mee te gaan en sterk uit te vergroten, 
toneel te spelen. Dat klinkt heel hard, maar dat haalde voor haar 
de strijd en daarmee de spanning eraf en maakte het beter 
hanteerbaar. Inmiddels heeft ze ook de familie ingeschakeld. 

 uw naaste
geen punt wordt

Steunpunt Mantelzorg 
houdt spreekuur bij het 
Service | Punt

Elke eerste 
woensdag

van de 
maand

voorde zorg
zodat

Irma Janssen van het Steunpunt Mantelzorg:

Vervolg pagina 29
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‘De kluwen ontrafelen’

De zorg voor haar moeder groeide Caroline Wernas boven het 
hoofd. Het Steunpunt Mantelzorg wees haar de weg naar 
oplossingen en hielp haar de balans te hervinden tussen 
tussen de zorg voor haar moeder en de aandacht voor zichzelf.

Caroline: ‘Toen mijn vader overleed, nam ik de administratie van 
hem over, want mijn moeder had daar geen kaas van gegeten. 
Verder had ze haar eigen leventje. Tot ze een jaar of vier geleden 
wat vergeetachtig werd. Ik had niets in de gaten, maar toch waren 
er van die voorvalletjes, die mij aan het denken zetten. Ze kreeg 
een black out en botste met de auto tegen een lantarenpaal. 
Steeds vaker at ze boterhammetjes, het koken lukte niet meer. 
Ik bracht haar nu en dan een bakje met warm eten, maar soms 
stond dat een aantal dagen later nog steeds in de magnetron. Via 
de huisarts kwamen we bij de geriater. Die stelde Alzheimer vast.’

‘Ik ging meer koken voor mijn moeder en meer boodschappen 
doen. Mijn moeder viel op haar hoofd en kreeg een hersen-
schudding. Twee weken logeerde ik bij haar om voor haar te 
zorgen. Ze is daarna nooit meer de oude geworden. Langzamer-
hand groeide de zorg voor mijn moeder me boven het hoofd. 
Het was inmiddels een fulltime baan voor mij geworden.’

Aandacht voor jezelf
‘Via via kwam ik bij het Steunpunt Mantelzorg van Stichting 
Ravelijn. Heleen Vonk, één van de consulenten, heeft mij geholpen 
de kluwen van de problemen te ontrafelen. Heleen bood mij een 
luisterend oor en emotionele steun. Ze hield me een spiegel voor: 

‘Dat en dat zeg je nu, maar 
waar ben je eigenlijk mee 
bezig?’ Ik vond het normaal wat 
ik deed. Het is je moeder, dus je 
zorgt voor haar. Je cijfert jezelf 
weg. Gelukkig heeft Heleen mij 
weer de goede kant opgestuurd. Natuurlijk moet je het zelf doen, 
maar bij het Steunpunt helpen ze je de weg terug te vinden naar 
een stukje eigen leven. Als mantelzorger moet je ook aandacht 
aan jezelf besteden. Al is het maar een half uurtje per dag. 
Dat heb ik ook geleerd bij de lotgenotengroep. Het deed mij erg 
goed herkenning te vinden bij anderen. Je leert van de manier 
waarop anderen met soortgelijke situaties omgaan.’

Eindelijk hulp
‘Het Steunpunt Mantelzorg heeft mij ook wegwijs gemaakt in 
zorgland. Toen ik er zelf helemaal doorheen zat heeft de buur-
vrouw van mijn moeder samen met mij de zorg van thuiszorg 
en hulp in de huishouding opgezet. Dat was een enorme steun. 
Onlangs is mijn moeder opgenomen in een verpleeghuis; een 
crisisopname. Het kon niet anders, thuis wonen was niet meer 
verantwoord.’

‘Het gaat nu beter met mij. Ik raak minder snel in paniek. Ik kan 
het beter overzien. En ik heb weer vertrouwen in de toekomst. 
Andere mantelzorgers raad ik aan: zoek hulp. Blijf niet in het 
bekende kringetje ronddraaien. Je moet zelf de eerste stap zetten, 
maar met wat hulp en ondersteuning kun je het beter aan. 
Dat is niet alleen beter voor jezelf, maar ook voor diegene waar 
je voor zorgt.’

Caroline Wernas zocht hulp bij 
het Steunpunt Mantelzorg

De zorg voor haar moeder groeide 

Caroline Wernas boven het hoofd.

Dat blijkt ook vaak lastig voor een mantelzorger. Die denkt er 
alleen voor te staan, maar ‘vergeet’ andere familieleden te 
 vragen om ook wat zorgtaken te doen. Familieleden willen dit 
vaak wel, maar durven het niet te vragen om de mantel-
zorgende broer of zus niet voor het hoofd te stoten.’ 

Hebben mantelzorgers behoefte aan een 
lotgenotengroep?
Irma: ‘Dat verschilt per mantelzorger. De één vindt het fijn om 
tips te krijgen van mantelzorgers die in een vergelijkbare situatie 
zitten, anderen kunnen het niet aan om ‘nog meer trieste 
 verhalen’ aan te horen. We peilen deze behoefte na een thema-
bijeenkomst. Vaak heb je dan mantelzorgers bij elkaar die 
 zorgvragers hebben met hetzelfde ziektebeeld. Is er belangstelling 
voor een lotgenotengroep, dan organiseren wij in overleg met 
de groep vijf keer een bijeenkomst. Daarna kan de groep dit 
contact zelf voortzetten.’

Steunpunt Mantelzorg
Telefoon:	033	-	4	613	000
Adres:	Bergstraat	24-26,	3811	NJ	Amersfoort
Heleen	Vonk	(di/wo/do):	h.vonk@ravelijn.nl
Irma	Janssen	(ma/di/wo):	i.janssen@ravelijn.nl
www.ravelijn.nl	>	Mantelzorg
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Bij zowel de Wmo als bij het beleid voor mensen met een laag 
inkomen wordt nu uitgegaan van maatwerk. We gaan niet 
meer uit van de voorzieningen en de regelingen, maar van 
wat een persoon of gezin echt nodig heeft. We willen vooral 
die mensen met de laagste inkomens bereiken, die zonder 
onze hulp niet vooruit komen. Ook doet de gemeente een 
groter beroep op de eigen kracht en verantwoordelijkheid van 
de inwoners van Amersfoort. Voor de Wmo betekent dit 
bijvoorbeeld dat inwoners waar nodig eerst zelf en met hun 
familie, vrienden en buren oplossingen moeten zoeken om 
hun eigen situatie te verbeteren. Maar maatwerk en uitgaan 
van eigen verantwoordelijkheid betekent niet dat de 
gemeente mensen laten vallen die het zelf niet redden of die 
getroffen worden door een stapeling van noodzakelijke 
kosten die niet meer vergoed worden. Voor hen hebben wij 
het maatwerkvangnet. Het maatwerkvangnet biedt financiële 
en nietfinanciële ondersteuning. En die kan verder gaan dan 
de ondersteuning die de algemene regelingen voor mensen 
met een laag inkomen tot 2012 boden. 

‘Een hengel in plaats van vis’
Wie niet in staat is om zelf verantwoordelijkheid te nemen of 
voor zichzelf te zorgen bieden we hulp vanuit het maatwerk-
vangnet. Maar we waken er wel voor dat dit vangnet geen 
hangmat wordt. We prikkelen mensen om in te zien wat er mis 
gaat als ze geen eigen verantwoordelijkheid nemen en wat 
het hen oplevert als ze dit wel doen. Meedoen en zelf je eigen 
leven regelen kan beter zijn dan zorg ontvangen. Met andere 
woorden: we geven de klant een hengel in plaats van vis. 

Informatiekrant	Zorg	&	Inkomen	|	Alles	wat	u	moet	weten	over	de	veranderingen	op	het	gebied	van	de	Wmo	en	de	regelingen	voor	mensen	met	een	laag	inkomen

Het maatwerkvangnet

(Foto Bram Petraeus)

Wie komt in aanmerking voor 
ondersteuning uit het maatwerkvangnet?

Op	verschillende	manieren	gaat	de	gemeente	met	andere	
	organisaties	in	de	stad	op	zoek	naar	die	mensen,	waarvan	
de	indruk	bestaat	dat	zij	mogelijk	in	aanmerking	komen	
voor		ondersteuning	uit	het	maatwerkvangnet.	

De	gemeente	heeft	een	bestand	met	mensen	die	vanuit	de	
afdeling	Sociale	Zekerheid	een	bijstandsuitkering	of	toeslag	
ontvangen.	Hierin	onderscheidt	de	gemeente	drie	groepen	die	
worden	uitgenodigd	voor	een	gesprek	om	hun	persoonlijke	
situatie	nader	te	bekijken.

1  Mensen die zowel vanuit de Wmo als het minimabeleid 
te maken hebben met een stapeling van noodzakelijke 
kosten die niet meer vergoed worden

  Deze	groep	wordt	getroffen	door	het	wegvallen	van	meerdere	
regelingen.	In	eerste	instantie	kijken	we	wat	de	knelpunten	
thuis,	in	de	eigen	omgeving	en	financieel	zijn	die	iemand	
	belemmeren	om	zelf	zijn	eigen	leven	te	kunnen	regelen.

2  Mensen die moeite hebben om hun eigen leven te regelen
  Zij	hebben	geen	(parttime)	werk,	doen	geen	vrijwilligers-

werk	waarvoor	zij	een	actiefpremie	krijgen	of	zitten	niet	
in	een	traject	bij	de	afdeling	Arbeidsintegratie	van	Sociale	
Zekerheid.	Deze	groep	mensen	die	niet	mee	kunnen	doen	
of	hun	eigen	financiën	niet	kunnen	regelen	kunnen	hulp	
krijgen	van	de	gemeente.	Ook	kunnen	we	de	minima-
coach	(zie	elders	in	deze	krant)	inschakelen	om	mensen	
vooruit	te	helpen.	

3  Mensen die hoge kosten hebben door een beperking of 
een chronische ziekte

  Deze	groep	wordt	getroffen	omdat	de	regeling	bijzondere	
bijstand	voor	medische	kosten	vervalt.	Met	deze	mensen	
kijken	we	of	er	een	andere	verzekering	mogelijk	is.	Zo	niet,	
dan	biedt	bijzondere	bijstand	voor	noodzakelijke	kosten	
mogelijk	uitkomst.	

Mensen	die	niet	onder	één	van	de	hierboven	genoemde	
groepen	vallen,	maar	denken	dat	zij	door	het	wegvallen	van	
algemene	regelingen	voor	mensen	met	een	laag	inkomen	of	
door	de	veranderingen	in	de	Wmo	ook	in	aanmerking	komen	
voor	ondersteuning	uit	het	maatwerkvangnet	kunnen	
	contact	opnemen	met	de	helpdesk	van	Sociale	Zekerheid,	
bereikbaar	op	alle	werkdagen	van	8.30	-	16.30	uur	op	
	telefoonnummer	(033) 469 5695	of	op	het	Stadhuisplein	3.
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