Ondersteuning en hulp
in de gemeente Bunnik vanaf 1 januari 2015

Centrum voor Elkaar

Voorwoord

Vanaf 1 januari 2015 kunt u bij het Centrum voor Elkaar terecht met vragen en
problemen waarbij u hulp nodig heeft.

Dichtbij, bereikbaar en aanspreekbaar
Het klinkt zo vanzelfsprekend en simpel: biedt mensen ondersteuning en hulp dichtbij, in hun eigen
omgeving. Bespreek met hen wat ze wel en niet kunnen en biedt ze hulp op maat. Toch zat de zorg lang
gevangen in allerlei protocollen en stroperige bureaucratie. In onze gemeente zijn we daarom twee jaar
geleden begonnen de zorg terug te brengen naar de menselijke maat. Als vanaf 1 januari volgend jaar de
gemeenten officieel verantwoordelijk worden voor een aantal belangrijke zorgtaken, zetten we in Bunnik
die beweging voluit door.
Bunnik is een kleine gemeente waarin mensen zich gekend en (h)erkend weten. Dat zie ik als een kracht,
waar we ook bij de zorg op voortbouwen. Korte lijnen zijn essentieel. Voor die bereikbaarheid staat
vanaf 1 januari 2015 het Centrum voor Elkaar borg. Daar kunt u terecht met alle vragen en zorgen over
hulp, ondersteuning, opvoeding, werkloosheid of leven met een beperking. In dit boekje vertellen we hoe en
waar u het Centrum voor Elkaar kunt bereiken. En wat er wel en wat er niet verandert volgend jaar.
Bunnik gaat voor maatwerk, voor eigen verantwoordelijkheid en keuzevrijheid. U staat als inwoner
centraal. Als u niet meer voor uzelf kunt zorgen, dan zal onze
gemeente er voor u zijn. En in Bunnik heeft en houdt u de
vrijheid om zelf uw zorgverlener te kiezen. Ik sta voor dat
beleid. En als straks dingen niet goed lopen, dan kunt u onze
gemeente en mij als wethouder verantwoordelijk voor het
sociaal domein daarop aanspreken. Bunnik is klaar, voor goede
zorg, dicht bij mensen.

In het Centrum voor Elkaar zitten medewerkers met veel ervaring op het gebied van (psychische) zorg,
jeugdhulp, welzijn, woonbegeleiding, verslaving en werk. Zij zijn gespecialiseerd in vraagverheldering en
ondersteunen u bij het verkrijgen van hulp. Daarbij werken zij nauw samen met zorginstellingen, scholen,
consultatiebureaus, huisartsen en wijkverpleging.

Wat doet het Centrum voor Elkaar voor u?
Bij het Centrum voor Elkaar kunt u terecht als u vastloopt, bijvoorbeeld rond opvoeden en opgroeien, echtscheiding, werkloosheid, ouder worden, huiselijk geweld, psychische problemen, schulden, eenzaamheid, overlast
en meer. Als u belt of mailt, heeft u binnen een paar dagen een afspraak. U krijgt één vast aanspreekpunt voor
u of uw gezin, ook als er meerdere problemen spelen. De consulent gaat allereerst met u in gesprek. Het Centrum
voor Elkaar heeft veel kennis en ervaring in huis om samen met u tot een oplossing te komen.

Als er meer nodig is
Als blijkt dat u extra ondersteuning of speciale hulp nodig heeft,
overlegt de consulent met professionals uit het team of met de
juiste organisaties. Heeft u meerdere hulpvormen nodig, dan
stemt het Centrum voor Elkaar dit af en neemt dit op in één
ondersteuningsplan. Op deze manier zorgen we ervoor dat
hulpverleners niet langs elkaar heen werken en dat u niet steeds
opnieuw uw verhaal moet vertellen.

U heeft de touwtjes in handen

		
		

Jorrit Eijbersen,
Wethouder gemeente Bunnik

Uitgangspunt bij de aanpak van het Centrum voor Elkaar is dat u de
touwtjes in handen houdt. Meer dan ooit wordt gekeken naar wat
u wilt, wat u zelf kunt en wat uw familie, vrienden of buren kunnen
doen. Lukt dat niet, dan heeft het Centrum voor Elkaar de mensen
in huis die u verder kunnen helpen.

Zorg voor de jeugd
Kinderen moeten gezond en veilig
kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers zijn hiervoor natuurlijk als eerste
aan zet. Soms gaat dat niet vanzelf. Dan
is extra hulp of ondersteuning nodig.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) maakt vanaf
1 januari a.s. onderdeel uit van het Centrum voor
Elkaar. Door de deskundige medewerkers samen te
brengen, is er één plek voor opvoedvragen.
Het Centrum voor Elkaar helpt gezinnen met hulpvragen, ook als het ingewikkeld is zoals bij gedragsproblemen of psychische problemen.Voor elk gezin
dat om hulp vraagt, is er één contactpersoon. Is er
hulp nodig, dan wordt hiervoor één plan opgesteld.
Als u nu al begeleiding of zorg krijgt, loopt dit tijdens
het overgangsjaar 2015 gewoon door.		

Ondersteuning voor volwassenen
Iedereen die hulp of begeleiding nodig heeft om zo zelfstandig mogelijk te kunnen
wonen en leven, moet die hulp ook krijgen.

Heeft u begeleiding nodig om zelfstandig te kunnen blijven
wonen? Kunt u hulp gebruiken bij het zoeken naar een
zinvolle dagbesteding, het oplossen van problemen in het
huishouden, geldproblemen of woonoverlast? Dan kunt u
terecht bij de medewerkers van het Centrum voor Elkaar.
Zij helpen u zoveel mogelijk zelf uw leven op de rit te
houden. Ook als er speciale of langdurige ondersteuning
nodig is kunnen de medewerkers van het Centrum voor
Elkaar dat regelen.
Als u nu begeleiding of dagbesteding en een langlopende indicatie heeft, dan krijgt u dit ook in 2015 tot het
moment waarop uw indicatie afloopt. Vanaf 1 januari 2016 vervalt dit overgangsrecht voor iedereen.
Ruim voor uw indicatie afloopt, neemt het Centrum voor Elkaar contact met u op om samen te bespreken
welke hulp u na het aflopen van de indicatie nodig heeft.

Herman zit beter in zijn vel
Lieke heeft de touwtjes weer in handen
Lieke, een alleenstaande moeder met drie schoolgaande kinderen, vindt het opvoeden
soms zwaar. Ook lukt het haar maar niet om zicht op haar financiën te houden.
Een medewerker van het Centrum voor Elkaar gaat met Lieke om tafel en samen
brengen ze haar huishoudboekje op orde. Lieke meldt zich bij de voedselbank en kan
zo aardig wat besparen. Zij praat ook veel met de Centrum voor Elkaar-medewerker
over de kinderen en krijgt tips over hoe ze hen kan begrenzen en belonen. Samen gaan
zij met de juf op school in gesprek over het gedrag van de kinderen.
Na een paar weken heeft Lieke het gevoel dat ze de touwtjes weer in handen heeft.
Ze spreekt met de medewerker van het Centrum voor Elkaar af dat ze voorlopig nog
wel contact houden, zodat Lieke nog om steun kan vragen als het nodig is.

Herman heeft meerdere problemen. Hij komt van zijn uitkering nauwelijks rond, gaat vaak naar de huisarts en slaapt slecht.
Eigenlijk heeft hij een rollator nodig - hij is slecht ter been en kan zelf niet meer bij de supermarkt komen. Met een
medewerker van het Centrum voor Elkaar praat Herman over wat hij nog wél kan en wat hij leuk vindt om te doen:
creatief bezig zijn. De medewerker van het Centrum voor Elkaar neemt
contact op met de welzijnsorganisatie, die in de buurt een schildersgroep
heeft. Ook helpt zij met het aanvragen van Zorgtoeslag, om daarmee
weer iets beter rond te kunnen komen.
De aanvraag van een rollator bij het Centrum voor Elkaar blijkt minder
ingewikkeld dan Herman had gedacht. Herman en de medewerker van
het Centrum voor Elkaar blijven regelmatig contact houden en na een
paar maanden zit Herman al beter in zijn vel, komt hij met zijn rollator
makkelijker het huis uit, gaat het financieel iets beter en heeft Herman
meer sociale contacten. Alleen de huisarts heeft hem al een tijdje niet
meer gezien.

Zoveel mogelijk mensen aan de slag

Passend onderwijs

Het is belangrijk dat zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, zichzelf
kunnen redden. De Regionale Sociale Dienst (RSD) in Zeist biedt daarom ondersteuning aan inwoners van de Gemeente Bunnik die niet gemakkelijk een betaalde
baan kunnen vinden.

Problemen hangen vaak met elkaar samen. Zo kan een
probleem op school invloed hebben in het gezin of een
probleem in het gezin invloed hebben op school. Ook kan
het zijn dat een kind, door bijvoorbeeld een beperking,
extra ondersteuning nodig heeft op school. Als dit het
geval is, werken het Centrum voor Elkaar en de school
met elkaar samen. Dat geldt bijvoorbeeld ook bij
dyslexiezorg. Samen met de ouders en het kind worden
afspraken gemaakt over de hulp die nodig is. Die afspraken
worden vastgelegd in één ondersteuningsplan waaraan
zowel het Centrum voor Elkaar als de school meewerkt.
Door dit met elkaar af te spreken, krijgt uw kind de
ondersteuning die het nodig heeft op school en thuis.

Zit u na 1 januari 2015 zonder werk? Heeft u geen recht (meer) op een WW-uitkering en kunt u zich financieel
(even) niet meer redden? Dan kunt u via de RSD Zeist een beroep doen op een nieuwe wet: de Participatiewet.
Deze wet is er zodat mensen met en zonder beperking zo snel mogelijk weer mee kunnen doen in de samenleving en financieel zelfstandig zijn. U gaat samen met de gemeente aan de slag om een baan te vinden. In de
tussentijd ontvangt u, als u daar recht op hebt, een uitkering.
De Participatiewet vervangt de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een
groot deel van de Wajong. Voor inwoners van de gemeente Bunnik die voor 1 januari 2015 zijn ingestroomd in
de Wsw en een dienstverband hebben, verandert er niets. Dat geldt ook voor mensen met een Wajonguitkering
die niet kunnen werken. Ontvangt u nu een bijstandsuitkering? Dan gaat u vanaf 1 januari 2015 automatisch
over naar de Participatiewet. Voor veel mensen wordt de uitkering in 2015 wel lager. Ook worden de regels
strenger. Daarom kan de RSD u bijvoorbeeld training en scholing bieden om uw kans op werk te vergroten.

RSD en Centrum voor Elkaar
Voor vragen en zorgen over werk,
werkloosheid en uitkeringen kunt u
terecht bij de Regionale Sociale Dienst
in Zeist. De Regionale Sociale Dienst
in Zeist en het Centrum voor Elkaar
werken hierin nauw samen.
Voor meer informatie over de Participatiewet kunt u terecht op:
www.rsdkrh.nl

Kees kan meer
Kees heeft suiker en is slechthorend. Hij kan informatie
wat minder snel verwerken,
waardoor anderen soms
denken dat hij weinig kan.
Maar Kees kan heel veel, als
hij maar een beetje tijd krijgt
om informatie te verwerken.
Het best gaat het als hij volgens een vast schema kan werken, met niet
te veel pieken en dalen. Door goed te kijken naar wat Kees kan en wil,
is er via de gemeente een werkplek gevonden die bij hem past; Kees is
nu aan de slag als assistent-conciërge bij een school.
Hier werkt hij samen met de conciërge en doet taken die bij zijn
mogelijkheden en beperkingen passen. Omdat Kees meer tijd nodig
heeft om zijn werk uit te voeren, ontvangt de werkgever voor Kees een
subsidie van de gemeente. De werkgever is heel tevreden met Kees en
Kees is blij met zijn werk, waarin rekening met hem wordt gehouden.

Belangrijk nieuws - in het kort:
•
•
•
•
•
•
•
•

Vanaf 1 januari 2015 kunt u met al uw vragen terecht bij het Centrum voor Elkaar.
Het Centrum voor Elkaar biedt hulp en ondersteuning voor iedereen, dichtbij huis.
U kunt er terecht met vragen en zorgen over bijvoorbeeld opvoeden en opgroeien, werkloosheid,
leven met een beperking, eenzaamheid of schulden.
Ook na 1 januari 2015 is er hulp bij het huishouden en dagbesteding.
Heeft u een hulpmiddel of woningaanpassing nodig? Ook hiervoor kunt u vanaf 1 januari 2015
terecht bij het Centrum voor Elkaar.
Een vast contactpersoon van het Centrum voor Elkaar coördineert alle hulp en ondersteuning voor
u of uw gezin.
De gemeente voert niet zelf zorg uit: dit is en blijft de taak van professionals.
De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor zorg aan kwetsbare ouderen en geestelijk en
lichamelijk gehandicapten die permanent toezicht of 24 uur per dag zorg dichtbij nodig hebben.

Wat blijft er bestaan naast het Centrum voor Elkaar?
•
•
•

Als u medische zorg nodig heeft, blijft daarvoor de huisarts of wijkverpleegkundige
de aangewezen persoon.
Het consultatiebureau, de schoolarts, leerkrachten en begeleiders blijven gewoon
aanspreekbaar voor vragen over de gezondheid en ontwikkeling van uw kinderen.
Als u informatie zoekt over het vinden van een baan, financiële regelingen bij een
laag inkomen of een uitkering dan blijft de RSD/RDWI in Zeist de vertrouwde plek.
Voor algemene vragen kunt u ook terecht bij het Centrum voor Elkaar.

Krijgt u al ondersteuning?
Voor veel mensen die nu al hulp en ondersteuning krijgen, geldt een overgangsrecht in 2015. Daarover kunt
u meer lezen op de website www.hoeverandertmijnzorg.nl. Ook PGB-houders vinden hier meer informatie.
Daarnaast informeert uw zorginstelling u over uw situatie in en na 2015.

Heeft u vragen?
Veel informatie over de veranderingen in ondersteuning, zorg, jeugdhulp en werk vindt u op
www.bunnik.nl/inwoners/sociaaldomein.
U kunt vanaf 1 januari 2015 met al uw vragen bellen naar 030 - 659 59 59

Wilt u op bezoek komen?
U vindt ons op werkdagen van 08:30 - 17:00 uur in het gemeentehuis, Singelpark 1, 3984 NC Odijk.

Centrum voor Elkaar
030 - 659 59 59
e-mailadres: centrumvoorelkaar@bunnik.nl

