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Meest mensgerichte ziekenhuis 
Bernhoven is een eigentijds algemeen ziekenhuis in de regio Oss-Uden-Veghel waar 
veiligheid en kwaliteit voorop staan. Samen eigentijds de allerbeste zorg bieden, dát is 
waar Bernhoven voor staat. Dat doen we met 150 medisch specialisten en circa 2.500 
medewerkers. In 2016 wil Bernhoven het meest mensgerichte ziekenhuis van Nederland 
zijn, waar zowel patiënten als medewerkers centraal staan. Onze deskundigheid, onze 
gastvrijheid en de unieke ligging van onze hoofdlocatie, met natuurgebied De Maashorst 
als decor, vormen de pijlers onder deze ambitie. 

Bernhoven
Nistelrodeseweg 10
Postbus 707
5400 AS Uden
Telefoon 0413 - 40 40 40

Polikliniek Oss
Joannes Zwijsenlaan 121
5342 BT Oss 

bernhoven.nl

www.gabriellicvoetreflex.nl 
 06-50435216 - Roestenburgseweg 2 - Heeswijk-Dinther

In combinatie met voetre� exologie 
worden de ‘Ik ben oké’ en de ‘Powerpuber’ 
training aangeboden. Tijdens deze training 
leren ze positief te denken, hun innerlijke 
en uiterlijke wereld te kennen en te 
benoemen: en leren ze hun emoties beter 
te reguleren.

Praktijk Gabriellic Voetre� ex is aangesloten 
bij de Bond voor Europese re� exologen en 
als Wijze Ouder Consulente aangesloten 
bij het platform: Stichting wijze ouders.

Als de basis in 
balans is dan blijft 
u in evenwicht

PRAKTIJK GABRIELLIC 
biedt voetrefl exbehandelingen aan 

voor jong en oud. 
Een behandeling werkt 

ontspannend, waardoor u zowel 
lichamelijk als geestelijk tot rust 

komt. Het uitgangspunt bij de 
voetrefl exologie is de mens 

in zijn totaliteit! 
Voetrefl exologie stimuleert het 

zelfgenezend vermogen 
van het lichaam. 

Voetrefl exologie is een veilige 
therapievorm. Het is een 
drukpuntmassage van de 

zenuwuiteinden op de voet die in 
verbinding staan met alle organen 

en systemen in het lichaam. 

VERGOEDING ZORGKOSTEN:
Vanaf 1 januari 2015 worden voetre� exbehandelingen 
gedeeltelijk of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 
(Zie www.gabriellicvoetre� ex.nl voor meer informatie).

SPECIALISATIE:
• Dyslexie bij kinderen
• (Hoog)sensitiviteit bij kinderen
• Zwangerschapsklachten
• Zwangerschapswens

www.gabriellicvoetreflex.nl 

gedeeltelijk of geheel vergoed door de meeste zorgverzekeraars. 

Voor meer informatie neem contact op via gabriellicvoetre� ex@gmail.com of bel naar: 
06 – 504 35 216. 

• Hoofdpijn/migraine
• Gewrichtsklachten zoals 

schouder- nek- of rugklachten
• Maagklachten
• Menstruatieklachten

• Overgangsklachten
• Problemen met de stoelgang
• Slapeloosheidsklachten
• Stress gerelateerde klachten
• Vermoeidheidsklachten

KLACHT GERELATEERDE BEHANDELINGEN:

www.kijkmij.info | www.hoormij.info
Wij zijn aangesloten bij de OVN Optometristen Vereniging Nederland, het Kwaliteitsregister Paramedici en zijn erkend HoorProfs en StAr audicien.

158040 AD Rolstoel.indd   1 18-01-13   12:02

Gratis parkeren voor de deur

Tramstraat 23 - Nistelrode - 0412 614 052 
www.kijkmij.info | www.hoormij.info

Overstappen naar een andere 

zorgverzekeraar? Geen probleem! 

Bij ons bent u ook in 2015 

verzekerd van de beste zorg.

Maak gerust goede voornemens 
dan blijven wij ook in 2015 doen wat we altijd 

al deden. Waar u ook verzekerd bent.
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Zorg 
Wethouder Jan glastra van loon 
Wmo en ouderenzorg

“De gemeente staat dichtbij de inwoners 
van Bernheze. De gemeente wordt daarom 
verantwoordelijk voor een belangrijk deel van 
de zorg.”

Jeugd 
Wethouder rein van moorselaar
Jeugdwet

“Heeft u een vraag of probleem dan heeft u 
vaak met verschillende instanties te maken. 
Het moet duidelijk zijn waar u terecht kunt 
voor hulp en zorg.”

Werk 
Wethouder rien Wijdeven
Participatiewet

“We kijken naar mogelijkheden om mensen 
te laten meedoen. Lukt dat niet? Dan bieden 
we ondersteuning. Zo houden we de zorg 
betaalbaar.”

Zorg en ondersteuning 2015
Vanaf januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle hulp op het gebied van zorg, jeugd en 
werk. Dit moet de gemeente doen met minder geld. Het moet dus ánders…. 

Wat kunt u zelf nog óf met hulp van uw omgeving? En, als het nodig is: op welke manier kan de ge-
meente u ondersteunen? Dit zijn vragen die steeds belangrijker gaan worden. De gemeente gaat daar 
waar het kan meer overlaten aan de inwoners van Bernheze en aan welzijnspartners. Daarmee willen we 
ervoor zorgen dat de zorg betaalbaar blijft. We zoeken naar de juiste balans, zodat iedereen kan blijven 
meedoen en mensen die zorg nodig hebben deze ook ontvangen.

In deze Zorgkrant leest u meer over de drie onderwerpen Zorg, Jeugd en Werk. Wat verandert er, wat 
blijft hetzelfde en waar kunt u terecht?

Drie wethouders, één doel

In Bernheze zijn de onderwerpen Zorg, Jeugd en Werk verdeeld over drie wethouders. Samen hebben we 
als doel de zorg dichtbij, duidelijk en betaalbaar te maken. Omdat er veel gaat veranderen zal 2015 een 
lastig jaar worden. We hopen vooral veel samen met inwoners en partijen uit Bernheze te kunnen doen.

Colofon
Gemeente Bernheze
Bezoekadres 
De Misse 6 - 5384 BZ Heesch
Postadres
Postbus 19 - 5384 ZG Heesch
Telefoon 0412 - 45 88 88
E-mail gemeente@bernheze.org
www.bernheze.org

Uitgever
Bernheze Media
Laar 28 - 5388 HG Nistelrode
Telefoon 0412 - 79 51 70
06 - 22 22 29 55
Email info@demooibernhezekrant.nl 

Redactie
Gemeente Bernheze 
DeMooiBernhezeKrant 
Gemeente Bergeijk kopij: 
Voor ondernemers pagina 15

Vormgeving
Licis vormgeving

Advertenties
Bernheze Media

Fotografie
DeMooiBernhezeKrant
Ad Ploegmakers
Marcel van der Steen
Beeldbank voordejeugd.nl
Optimisd

Deze krant is met zorg samengesteld. 
Omdat de veranderingen volop in 
beweging zijn, kan het daarom zijn dat 
er nog wijzigingen optreden na 1 januari 
2015. Houdt u daarom de website 
www.bernheze.nl/samenkomenweverder.
nl in de gaten en de landelijke pagina 
www.hoeverandertmijnzorg.nl.
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Wat verandert 
er voor u?

Cliëntservicebureau Heeswijk:
Telefoon: 0413 - 29 81 13
E-mail: clientservicebureau.heeswijk@laverhof.nl

Cliëntservicebureau Schijndel:
Telefoon: 073 - 544 33 33
E-mail: clientservicebureau.schijndel@laverhof.nl

De cliëntservicebureaus zijn bereikbaar van 
maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur.

www.laverhof.nl

Riny Verstraten Esther Verhoeven Ellen Ruis

Wij helpen u graag!

Kardinaal de Jongstraat 17 ● 5348BG ● Oss
info@verdihuis.nl ● www.verdihuis.nl

Voor meer informatie of aanmelding kunt u 
contact opnemen met de Centrale Toegang:
0412-636251

SMO Verdihuis is een instelling waar kwetsbare
burgers voor opvang of ondersteuning terecht 
kunnen. Het gaat dan zowel over gezinnen,
jongeren als volwassenen.
We bieden crisisopvang & diverse vormen van
woonbegeleiding. 

SMO VERDIHUIS is een instelling waar kwetsbare burgers voor 
opvang of ondersteuning terecht kunnen. Het gaat dan zowel over 
gezinnen, jongeren als volwassenen. 
We bieden crisisopvang & diverse vormen van woonbegeleiding.

Kardinaal de Jongstraat 17 • 5348 BG Oss
info@verdihuis.nl • www.verdihuis.nl

Voor meer informatie of aanmelding 
kunt u contact opnemen met de Centrale 
Toegang: 0412-636251.

Dat is waar het bij de medewerkers 
van Interzorg om draait. 
Ze zijn trots en enthousiast. 

Niet alleen op hun vak, dat ze met 
toewijding uitvoeren, maar zeker 
ook op hun cliënten. 
Ze weten als geen ander dat iedere 
situatie anders is en bieden zorg 
die afgestemd is op uw behoefte.

Of het nu gaat om verpleegkundige 
zorg, persoonlijke verzorging, 
langdurige zorg, begeleiding of 
hulp bij het huishouden, onze 
zorgverleners behoren tot de beste 
op hun vakgebied.

Tijd voor mensen! 

info@interzorgthuiszorg.nl
www.interzorgthuiszorg.nl

Oss/Uden/Veghel  0412 651 428
Nijmegen 024 3666090

Vaste gezichten

Kleine teams

1 aanspreekpunt

1 telefoontje om 
de zorg te starten

Geen hulp meer vanuit de WMO 
of een te hoge eigen bijdrage? 
Mien Thuis biedt de oplossing.
www.mien-thuis.nl
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Zorg
Mensen blijven langer zelfstandig wonen, in hun vertrouwde omgeving. Daar pas-
sen we de zorg en ondersteuning op aan. Want de situatie is bij iedereen anders. De 
gemeente regelt de ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke hulp, dagbesteding, be-
schermd wonen, begeleiding en ondersteuning voor mantelzorgers. Daarbij zal meer 
dan nu worden gekeken naar wat u zelf nog kunt.

Wmo
De wet die dit regelt is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. De Wmo 
is er om u te ondersteunen, zodat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt blijven wonen en 
functioneren.

Wat gaat er veranderen?

Wat kunt u zelf of samen met uw omgeving?
Heeft u hulp nodig in het huishouden of aanpassingen in uw huis? De gemeente Bernheze biedt deze on-
dersteuning, maar gaat eerst uit van wat iemand zelf kan doen. En wat familie, vrienden, buren en bekenden 
kunnen betekenen. We willen dat de inwoners van Bernheze zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden. 
Daar waar nodig, krijgen zij hulp of ondersteuning. 

Sociaal Team
Bernheze krijgt een sociaal team. De gemeente is samen met welzijnsinstellingen druk bezig dit team samen 
te stellen. De sociaal werkers van de welzijnsinstellingen krijgen een belangrijke rol. Met de zorgverzekeraar 
maken we afspraken over hoe de wijkverpleegkundige ingezet gaat worden in het sociaal team. Lees meer 
over dit team op pagina 9 van deze zorgkrant.

Mensen met een beperking of chronische aandoening 
Vanaf 2015 wordt de gemeente ook verantwoordelijk voor begeleiding, dagbesteding en kort verblijf voor 
mensen met een beperking of chronische aandoening. Dit ging eerst via de Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ), dat regelde het Rijk. Vanaf 2015 valt dit onder de Wmo en dat regelt de gemeente.

Maakt u gebruik van dagbesteding, individuele begeleiding of kortdurend verblijf via AWBZ? De gemeente 
heeft iedereen in Bernheze met een AWBZ-indicatie een brief gestuurd. Heeft u geen brief ontvangen? U kunt 
contact opnemen met het Wmo-loket via telefoonnummer 0412 - 45 88 88.

Wat blijft hetzelfde?

Huishoudelijke verzorging 
Huishoudelijke verzorging, zoals hulp bij het huishouden, is een onder-
steuning die bij de Wmo hoort. Dit kan dus een onderdeel zijn van on-
dersteuning vanuit de Wmo. Dat regelt de gemeente. 

Brief 
Ontvangt u een persoongebonden budget, pgb, voor hulp bij het huis-
houden vanuit de Wmo? De gemeente neemt vanaf 1 november 2014 
contact op met alle pgb-houders. Iedereen die nu een pgb ontvangt van 
de gemeente Bernheze voor hulp bij het huishouden, wordt opnieuw be-
oordeeld. Tot deze nieuwe beoordeling heeft plaatsgevonden verandert 
er niets voor u. 

Aanpassingen in uw huis
Heeft u aanpassingen in uw huis nodig of hulpmiddelen om u in huis en 
daarbuiten goed te kunnen verplaatsen? Ook dit kan onderdeel zijn van 
ondersteuning vanuit de Wmo. Dat regelt de gemeente. 

Waar kunt u terecht voor vragen?

Wmo loket
U kunt bellen met het Wmo-loket via 0412-45 88 88 voor meer in-
formatie over zorg. En u kunt een afspraak maken met een Wmo-
consulent. Onze Wmo-consulenten komen, net als voorheen, bij u 
thuis praten over uw situatie. Het werkt goed als u iemand uit uw 
eigen netwerk vraagt bij dit gesprek aanwezig te zijn.

Cliëntondersteuning
Ook kunt u met uw vragen terecht bij organisaties zoals de oude-
renadviseurs, welzijnsinstellingen, Rigom, Vivaan, Aanzet, MEE en de 
mantelzorgmakelaar. Zij bieden allemaal gratis cliëntondersteuning. 

Sociaal Team
Bernheze krijgt een Sociaal Team. Als er bekend is waar u hiervoor 
terecht kunt, informeren we u hierover. Tot die tijd kunt u - net als nu 
- terecht bij het Wmo-loket en de cliëntondersteuning.
Lees op pagina 9 meer over het Sociaal Team.

 Foto: Optimisd
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Wat als ik ondersteuning nodig heb? 

Het lukt thuis niet meer zonder
ondersteuning en ik kom bijna
niet meer buiten de deur

• Waar heeft u ondersteuning bij nodig?
• Wat heeft u zelf al gedaan?
• Zijn er voorzieningen en activiteiten in uw buurt?
• Heeft u een individuele Wmo-voorziening nodig?

U heeft ondersteuning nodig 

Wat kan ik zelf doen? Kan mijn familie
mij helpen?

Kan iemand uit
mijn omgeving mij
helpen?

Welke voorzieningen
en activiteiten zijn er
bij mij in de buurt

Gesprek Wmo-consulent of 
cliëntondersteuning

Wat kunt u doen om dit zelf op te lossen?

Gemoedelijk

Zorg met een zachte G.

Bel0413 - 259 441of ga naarwww.breederzorg.nlvoor meer informatie!

Mocht u zorg nodig hebben dan is het fijn dat er mensen voor u klaar staan. De vertrouwde 
gezichten van Breederzorg bieden u graag de helpende hand en geven u de tijd  
en aandacht die u verdient. Naast de normale zorg hebben wij ook een specialistisch team dat 
hoog-complexe zorg levert aan huis. Breederzorg Thuiszorg is hét alternatief voor de steeds groter 
wordende thuiszorgorganisaties.  

  Wij geven cliënten de tijd en aandacht die zij verdienen, doen net dat beetje meer

  Wij werken met kleine zelfstandige teams, vertrouwde gezichten voor u als cliënt 

  Professioneel, van specialistische zorg tot huishoudelijke zorg

Breederzorg Thuiszorg  •  Verlengde Velmolen 11  •  5406 NT  Uden

T: 0413 - 259 441  •  E: info@breederzorg.nl  •  I: www.breederzorg.nl



Woensdag 24 december 2014 7   Zorg   Zorgkrant   

de korrel 
een dagbesteding 
voor ouderen
met elkaar praten en ContaCt maken

Het is mooi om te zien hoe ver-
trouwd de twee naast elkaar zit-
ten te praten. “Dat is hier ook zo 
belangrijk”, vertelt vrijwilliger An-
nie, “met elkaar praten en contact 
maken. Sommigen zitten de hele 
week alleen thuis, dan is het zo 
fijn weer even onder de mensen 
te zijn. Gasten vertellen hun ver-
haal, maar delen ook hun verdriet. 
Belangrijk is dat ze hier weer even 
contact kunnen maken.”
Ann, vaste gast, vindt het hier ge-
zellig en zou het leuk vinden als 
nog meer mensen zouden komen. 
“Iedere keer is het weer fijn om 
geweest te zijn”, vertelt ze.

Hoe ziet de donderdagochtend 
eruit? 
Ann: “We beginnen altijd met 
gym. Dat doen we gewoon op de 
stoel. Dan gaan we koffie drinken 
en daarna is het positief rondje. We 
zitten in een leeftijd dat er veel ge-
beurt. Mensen overlijden, je maakt 
je zorgen, er gebeuren veel dingen 
om je heen, dus je praat ook snel 
over zware en vervelende dingen. 
Bij het positief rondje is het dus de 
bedoeling iets leuks te vertellen. 
Ik neem altijd plaatjes mee uit de 
scheurkalender, daar staan grap-
jes op. Sommigen vinden dat heel 
leuk. En ik ook,” lacht ze.

Naast deze donderdagochtenden 
heeft ze ook nog andere dingen 
in de week gepland. Op maandag 

gaat ze bridgen met haar zus en 
een paar kennissen. Op dinsdag 
doet ze boodschappen. “Dan rij ik 
met de auto altijd naar Veghel en 
doe ik mijn rollator achterin. Op 
woensdag komt de hulp voor het 
huishouden, want ik woon nog 
zelfstandig. Donderdag ben ik bij 
De Korrel en vrijdag ga ik zwem-
men. Zaterdag heb ik een vrije dag 
en zondag komen vaak de kinde-
ren en kleinkinderen. Het is fijn als 
je één activiteit op een dag hebt, 
anders wordt het te druk.”
Annie geeft aan dat alles wat in de 
groep wordt verteld in de groep 
blijft, dat weet iedereen. “En het 
gebeurt natuurlijk ook dat niet al-
les positief is wat er verteld wordt 
in dat rondje, omdat mensen ook 
gewoon vervelende dingen mee-
maken. En daar is altijd ruimte 
voor.” 

Annie heeft altijd in de zorg ge-
werkt als verpleegkundige. “Ik 

ben hiervoor gevraagd en vind het 
erg leuk om te doen. Het past bij 
wat ik altijd heb gedaan, ik kan de 

kennis en ervaring hier gebruiken. 
We werken met vijf vrijwilligers en 
ik word één keer per maand inge-
pland. Zo kan ik het goed combi-
neren met m’n huis, tuin en klein-
kinderen die twee keer per week 
komen. Ik begin altijd om 9.00 uur 
met de stoelen en koffie en thee 

klaar te zetten. Om half 10 komen 
alle gasten en om 11.00 uur schen-
ken we bouillon. Ik doe het graag. 
Je staat klaar voor mensen hun 
verhaal. Dat betekent soms een 
traantje wegpinken en soms gezel-
lig kletsen. Zo lang als ik gezond 
blijf, wil ik dit blijven doen, want ik 
ben ook al 72.”

Marina Kersbergen is de activitei-
tenbegeleidster van dit project en 
daarmee de enige betaalde mede-
werker. Zij is heel blij met de hulp 
van de vrijwilligers. “Anders is het 
bijna niet te doen. Ik vraag ook al-
tijd aan de vrijwilligers aan het ein-
de van de ochtend hoe het is ge-
gaan en wat ze ervan vonden. We 
doen naast de gym en het posi-
tieve rondje, verschillende dingen. 
Dat kan een levensloopspel zijn of 
een geheugenspel, muziek maken 
en samen zingen met onze vrijwil-
ligerscoördinator Ans Rijkers. Of 
tegen de kersttijd kerstkaarten en  
kerststukjes maken. Als blijkt dat 
de gasten meer behoefte hebben 

om te praten, dan laat ik ze pra-
ten. Wat ik zo leuk vind is, dat de 
gasten op woensdag al gaan na-
denken wat ze gaan zeggen voor 
het positieve rondje. Ze zijn dus al 
twee dagen met iets positiefs be-
zig. Dat is toch geweldig.” 
Marina: “De signaalfunctie is ook 

erg belangrijk. Als ik merk dat ie-
mand bijvoorbeeld vergeetachtiger 
wordt, dan koppel ik dat terug aan 
de familie. Of iemand die niet is 
komen opdagen en er anders wel 
altijd is, dan bel ik meteen even op. 
Het is vervolgens aan de familie om 
verdere acties te ondernemen”.

In De Stuik hebben alle ruimtes 
een naam een graansoort. Voor 
deze dagopvang is gekozen voor 
de naam ‘De Korrel’. “De korrel is 
de kern van het koren, vanuit hier 
gaat het graan groeien, hiermee is 
de korrel zeer waardevol. Met deze 
groep vormen we ook een kern en 
daar is al iets moois en waardevols 
uit ontstaan. We zijn namelijk een 
hele hechte groep.”

Ann en Annie vertellen enthousiast over ‘De Korrel’, een dagbesteding voor ouderen in Vor-
stenbosch. Drie jaar geleden is deze opgericht en Ann van den Akker komt sindsdien iedere 
week. Ze is 87 jaar en heeft nog niet één keer overgeslagen. Donderdagochtend naar ‘De 
Korrel’, in het gebouw van De Stuik, is vaste prik. Annie Nooijen komt hier sinds 2 jaar, zij is 
vrijwilliger bij ‘De Korrel’. 

Annie Nooijen en Ann van den Akker Foto’s: Ad Ploegmakers

ContaCtgegevens

U kunt zich aanmelden of 
informatie vragen bij de 
volgende personen:

Jan Kanters
Telefoonnummer 
0413 - 36 47 56.

Marina Kersbergen
Telefoonnummer 
06 - 53 94 81 74.

Of neemt u contact op met 
het cliëntenserviceburo van 
Laverhof telefoonnummer 
0413 - 29 81 00 of RIGOM 
Ouderenwerk Maasland 
telefoonnummer 
0412 - 65 32 32.

De Korrel / gebouw De Stuik
Schoolstraat 14, Vorstenbosch

Deze dagbesteding voor 
ouderen is naast Vorstenbosch, 
ook in Heeswijk-Dinther en 
in Nistelrode. Kosten zijn € 2,- 
per ochtend.

U bent van harte welkom op 
donderdagochtend vanaf 9.30 
uur voor een kopje koffie om 
kennis te maken.

Annie Nooijen en Marina Kersbergen

Muziek maken en samen zingen met onze vrijwilligerscoördinator Ans Rijkers

‘Je staat klaar voor mensen hun verhaal’
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Jij zorgt dat ouders van een chronisch ziek kind even 
op adem kunnen komen. Jij bent de sportieveling die 
fietst met iemand met een visuele beperking. Jij leidt een 
zelfstandig wonende man met een beperking op tot top-
kok. Jij bent de lieve waterrat die zwemt met een kind met 
epilepsie. Jij winkelt met een rolstoel afhankelijke jongere. 
Jij geniet van alles wat je daarvoor terugkrijgt.

Meer weten?
Samen zoeken wij naar het vrijwilligerswerk dat bij je past.
Leeftijd, opleiding of culturele achtergrond; het is 
om het even. De klik, daar gaat het om. Blink biedt 
matching op maat, professionele begeleiding, 
deskundigheidsbevordering, kilometervergoeding, 
getuigschrift en bijzondere stageplaatsen. Werkgebied 
van Blink is regio Oss, Uden/Veghel, Land van Cuijk, Rijk 
van Nijmegen.

Vrijwilligerswerk 
doe je met je 
hart. Voor een 
dag met een 
glimlach, voor 
een uurtje zon of 
een warme hand. 

En wat dacht je van een stevige boost voor je studie?

Om de 
maatschappij iets 
terug te geven voor 
je eigen goede 
jaren als werkende. 
Misschien als 
een welkome 
afwisseling in een 
druk bestaan…. 

Kijk voor meer informatie op www.blinkuit.nl 
Of neem contact op via 088-7540400 of mail naar info@blinkuit.nl

Tijdloos Mooi
Zorg goed voor jezelf
Goed voor jezelf zorgen klinkt heel basaal, 
maar heeft meer diepgang dan we denken. 
Goed zijn voor anderen begint met goed 
zijn voor jezelf. Verantwoording nemen over 
jezelf, luisteren naar je lichaam. Dit begint 
met gezonde voeding tot je nemen, geestelijk 
en lichamelijk. Ontspanning en rust nemen 
en regelmatig bewegen. Als je klachten hebt 
proberen de oorzaak op te sporen. Medicatie 
is, hoewel belangrijk, vaak het onderdrukken 
van symptomen. Naar de vraag hoe het is 
ontstaan moet je zelf op zoek. Voelt iets goed? 
Medi Spa Annelies begeleidt mensen in en 
naar een gezonde huid en dito lichaam. 
Geeft adviezen over voeding en suppletie. 

Is dat nodig? Als je meer wilt dan net niet ziek zijn, als je heel vitaal wilt zijn, als je 
wilt opbouwen en gezondheidspreventie en uitstraling belangrijk vindt dan kan dit 
een grote meerwaarde zijn.
Het lichaam is óf in de verdediging, óf in opbouw. Zoals ook wij onze euro maar een 
keer uit kunnen geven, zo kan ons lichaam ook maar een ding tegelijk. Aan de huid 
zien we vaak al de tekorten. De huid is de sluitpost en krijgt het laatste de benodigde 
voedingsstoffen. Je gaat immers niet dood aan een slechte huid. De huid is echter wel 
een spiegel van de binnenzijde. Van emoties, stress, een ongezonde leefstijl en/ of een 
disbalans van binnen. 
Daarom werken wij ook aan de binnenkant van het lichaam. Preventief en 
opbouwend. En zien we mensen energieker worden en minder klachten hebben. 
Het gewicht komt in balans en de huid gaat stralen. Duur? Gezondheid en een mooie 
huid geeft een belangrijk gevoel van welbevinden. Tijden veranderen en de tijd is 
gekomen dat we zelf belangrijker zijn dan ons huis of onze auto. Ziek zijn wordt nog 
duurder, daar worden we ons steeds meer van bewust. Etentjes en kleding zijn ook 
duur. Het is wat jij belangrijk vindt. 
 ‘Als je goed in je vel zit, dan straal je dat uit!’

Vitale groet,

Medi Spa

Hondstraat 10 - Vorstenbosch - 0413-34 36 74 - info@annelies-aarts.nl
www.annelies-aarts.nl
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Iedereen in Nederland is verplicht 
om een basiszorgverzekering te 
hebben. Iedereen met een laag 
inkomen kan een collectieve zorg-
verzekering afsluiten via de ge-
meente. U hebt dan een basiszorg-
verzekering en een  aanvullende 

zorgverzekering. De premie voor 
de basisverzekering is lager dan 
wanneer u zelf een verzekering af-
sluit.

Vanaf 1 januari 2015 kunt u kie-
zen uit twee gemeentelijke pak-

ketten: een aanvullend pakket en 
een aanvullend pakket plus. Het 
aanvullend  pakket plus is speci-
aal bedoeld voor mensen die veel 
zorgkosten hebben. De bijdrage 
die u ontvangt van de gemeente is 
afhankelijk van het  pakket dat u 
kiest. Bent u geïnteresseerd? Neem 
dan contact op met Optimisd, te-
lefoonnummer 0413-75 03 50 of 
kijk op www.optimisd.nl.

Brief
Heeft u gebruik gemaakt van de 
Regeling Compensatie Eigen Ri-
sico (CER) of de regeling Wet te-
gemoetkoming chronisch zieken 
(Wtcg)? U heeft eerder van het 
CAK een brief ontvangen dat deze 
regelingen stoppen. De gemeente 
neemt dit over. De gemeente heeft 
u een brief gestuurd met informa-
tie over de collectieve zorgverze-
keringen en hoe u dit kunt aanvra-
gen.

de mantelzorgmakelaar
Mantelzorgmakelaar
De weg naar zorgverleners of in-
stanties is ook voor mantelzorgers 
ingewikkeld geworden. Margo van 
den Berg helpt mantelzorgers de 
weg te vinden in het doolhof van 
instanties en wet- en regelgeving. 
“Ik help ook bij het oplossen van 
problemen, zoals bijvoorbeeld bij 
het regelen van zorg en onder-
steuning”, vertelt Margo. Ze heet 
mantelzorgmakelaar, omdat ze de 
weg kent naar voorzieningen en 
instanties. De gemeente Bernheze 
stelt de onafhankelijke mantel-
zorgmakelaar kosteloos beschik-
baar. “Ze kennen de waarde en de 
zwaarte van de taak van de man-
telzorger en ze waarderen dit”, al-
dus Margo. 

Waar kunt u de mantelzorgmake-
laar voor bellen? 
Voor bijvoorbeeld hulp voor het 
aanvragen van zorg; zorgverlof bij 
uw werkgever; contact met uitke-
ringsinstanties of Centrum Indica-
tiestelling Zorg (CIZ). Aanvragen 
van een persoonsgebonden bud-
get, budget (pgb). Regelen van 
vervoer, opvang en woningaan-
passingen. Ook begeleidt de man-
telzorgmakelaar bij gesprekken 
met instanties. ‘Bel gewoon en 
vraag hulp’, zegt Margo van den 
Berg. “Het kan zijn voor advies, 
hulp, praktische tips, een gesprek 

thuis of gewoon even stoom afbla-
zen”. Kijk op mantelzorgbernheze.
nl voor meer informatie.

Mantelzorgers
Mantelzorgers zijn personen die 
langdurig en onbetaald zorgen voor 
een chronisch zieke, gehandicapte 
of hulpbehoevende partner, ouder, 
kind of ander familielid, vriend of 
kennis. Kenmerkend daarbij is dat 
zij zorgen voor iemand vanuit een 
persoonlijke band. Deze zorg kies 
je meestal niet uit, zoals vrijwil-
ligerswerk, maar het overkomt je.

De gemeente heeft een tevreden-
heidonderzoek laten uitvoeren 
onder mantelzorgers in Bernheze. 
Hierin kwam naar voren dat de 22 
deelnemers erg tevreden zijn over 
de mantelzorgmakelaar. Ze wordt 
gezien als wegwijzer, vraagbaak 
en betrouwbare adviseur voor het 
vinden van de juiste hulp.

een sociaal team 
voor alle vragen over welzijn en zorg

In het Sociaal Team is maatschap-
pelijk werk, onafhankelijke cliënt-
ondersteuning voor mensen met 
een beperking, ouderenwerk en 
opbouwwerk vertegenwoordigd. 
Zo ontstaat een breed palet aan 
maatschappelijke ondersteuning 
en hulp binnen één team. Naast 
de sociaal werkers van de wel-
zijnsinstellingen krijgt de wijkver-
pleegkundige een belangrijke rol 
in het Sociaal Team.  

Hoe gaan we werken?
Het Sociaal Team zal zoveel mo-
gelijk aanwezig zijn in de kern-en, 
bij aanbieders van zorg en wonen 
en samenwerken met de Wmo-
consulenten van de gemeente. 
Ook met andere instellingen 
wordt samengewerkt, zoals met 
de mantelzorgmakelaar, Opti-
misd, vluchtelingenwerk, thuis- 
zorg, de wijkagenten, huisartsen, 
praktijkondersteuners en woning-
consulent. We willen in een gezin 
en huishouden zoveel mogelijk 
zorg en ondersteuning bieden via 
één aanspreekpunt. 
Door middel van keukentafelge-
sprekken zal in een eerste gesprek 
gekeken worden welke onder-
steuning nodig is.

Er wordt ook nauw samenge-
werkt met het Basisteam Jeugd 
en Gezin. Hier wordt in een ge-

zin gewerkt met één plan en één 
aanspreekpunt. Meer hierover op 
pagina 13.

Waar kunt u nu terecht met vra-
gen? 
We willen dat u telefonisch, via 
de mail of via inlooppunten, uw 
vraag kunt voorleggen aan het 
Sociaal Team. We zijn nog druk 
bezig. Zodra er meer bekend 
is over de manier waarop u het 
team in Bernheze kunt bereiken, 
informeren we u hierover. 

Tot die tijd kunt u met uw vra-
gen terecht bij dezelfde personen 
en organisaties, zoals u gewend 
bent. Bijvoorbeeld bij de welzijns-
instellingen Rigom, Vivaan, Aan-
zet en MEE én natuurlijk bij ons 
als gemeente.

Via het Wmo-loket kunt u bellen 
voor meer informatie over zorg 
en kunt u een afspraak maken 
met een Wmo-consulent. Onze 
Wmo-consulenten komen, net als 
voorheen, bij u thuis praten over 
uw situatie. Telefoonnummer 
Wmo-loket 0412 - 45 88 88.

Door alle veranderingen in de zorg wordt steeds meer van familie, vrienden en kennissen 
gevraagd. De mantelzorger wordt steeds belangrijker. Maar misschien heeft de mantelzor-
ger ook ondersteuning nodig? 

ContaCtgegevens

Margo van den Berg
E-mail: mvdberg@
   mantelzorgmakelaars.com
telefoonnummer 
073 - 85 05 731 
of 06 - 48 80 11 2

Margo van den Berg weet de weg Foto: Marcel van der Steen

De gemeente Bernheze is samen met de welzijnsinstellin-
gen een sociaal team aan het opzetten. Bij dit Sociaal Team 
kun je straks terecht met al je vragen over welzijn en zorg. 

 Foto: Optimisd

Zorg en 
ondersteuning

Wmo-adviesraad
Krijgt iedereen de zorg die hij of zij 
nodig heeft? De Wmo-adviesraad 
behartigt de belangen van de in-
woners van de gemeente Bernhe-
ze. Dat doet zij door gevraagd en 
ongevraagd advies te geven aan de 
burgemeester en wethouders van 

Bernheze. De raad heeft contact 
met verschillende organisaties bin-
nen en buiten Bernheze. Ook hoort 
zij graag de persoonlijke ervaringen 
van mensen over het Wmo-beleid. 
Schroom dan ook niet om met vra-
gen, ervaringen of ideeën contact 

op te nemen met de Wmo-advies-
raad. 
U kunt bellen met Margo van den 
Berg secretaris van de Wmo-ad-
viesraad, telefoon 06 - 48 80 11 27 
of e-mail 
adviesraad@wmobernheze.nl.

Vragen

Is de Wmo er straks alleen nog 
voor mensen met een laag inko-
men?
Nee, de Wmo biedt ondersteuning 
aan iedereen, zodat mensen zo-
lang mogelijk thuis kunnen blijven 
wonen. Afhankelijk van uw inko-
men kan het wel zijn dat u voor 

bepaalde ondersteuning een eigen 
bijdrage moet betalen. 

Moeten mijn kinderen of buren 
verplicht voor mij komen zorgen?
Nee, mantelzorg is niet verplicht. 
Wij kijken in goed overleg met u 
wat er mogelijk is. Soms kan hulp 

van familie, vrienden, buren of 
vrijwilligers uitkomst bieden. Of 
een voorziening bij u in de buurt 
waar u gebruik van kunt maken. 
Als dat niet voldoende is, blijft pro-
fessionele zorg en ondersteuning 
mogelijk.

Collectieve zorgverzekering
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Zorginstelling Janelco in Oss klaar voor veranderingen in de zorg 
 
OSS – De Osse zorginstelling Janelco is klaar voor de aanstaande veranderingen in de 
zorg. De organisatie heeft zich de laatste maanden op die veranderingen voorbereid en 
is inmiddels officieel erkend en gecertificeerd. Janelco is een kleinschalige organisatie 
die  hulpverlening biedt aan volwassenen vanaf 18 jaar, bestaande uit onder andere 
begeleid wonen in een huis aan de Orlando di Lassostraat in Oss, ambulante 
hulpverlening en huishoudelijke ondersteuning.  
 
Janelco richt zich op de hulpverlening aan cliënten die zelf willen bepalen op welke manier 
zij hun zorg geregeld willen hebben. Dat kan omdat het een betrekkelijk kleine organisatie 
is, waar in totaal zeven hulpverleners op MBO- en HBO-niveau werkzaam zijn. De 
hulpverlening wordt vooral gefinancierd door het Persoon Geboden Budget (PGB) van de 
cliënten van Janelco. “Dat maakt het mogelijk dat cliënten, geïndiceerd door Centraal 
Indicatiestelling Zorg (CIZ) of gemeente, zelf kunnen bepalen waar ze hulp vragen. Dat kan 
dus ook heel goed bij ons”, aldus Jan van Hal, directeur en initiatiefnemer van Janelco.  
 
Het bieden van begeleid wonen is de meest in het oog springende activiteit van Janelco. 
De organisatie heeft aan de Orlando die Lassostraat in Oss een huis ingericht dat opvang 
van jongens en mannen voor een korte of langere periode mogelijk maakt. Het huis 
beschikt over goed geoutilleerde gemeenschappelijke ruimten, binnentuin en vier 
slaapkamers. Er is dagelijks van 9.00 tot 21.00 uur professionele begeleiding in huis. 
Daarnaast is er 24 uurs bereikbaarheid en camerabewaking. “Insteek is ook dat onze 
cliënten van elkaar leren om hun leven weer vorm te geven”, aldus Léan Smits, hoofd 
hulpverlening bij Janelco.  
 
Naast het begeleid wonen is de ambulante hulpverlening een andere belangrijke activiteit 
van Janelco. Die hulpverlening wordt geboden aan volwassenen vanaf 18 jaar met 
psychische, gedrag-,  ontwikkelings- en/of gezinsproblemen. De hulpverleners van Janelco 
kunnen diverse trajecten aanbieden. Uiteenlopend van training en begeleiding op het vlak 
van zelfstandig wonen tot het leiden naar schuldhulpverlening en van begeleiding bij het 
verwerken van ingrijpende gebeurtenissen tot budgetbeheer en administratie. De 
ambulante hulpverlening kan van één tot vier keer per week geboden worden. Dit kan 
ook gecombineerd worden met een 24 uur bereikbaarheidsdienst. 
 

De derde belangrijke activiteit van Janelco is de huishoudelijke ondersteuning aan 
cliënten met bijvoorbeeld lichte gebreken, wel of niet aangeboren hersenletsel, 
beginnende alzheimer enzovoort. De cliënt kan – in overleg - zelf beslissen waaruit de 
ondersteuning moet bestaan. Medewerkers van Janelco kunnen bijvoorbeeld 
ondersteunen met ramen lappen, strijken, schoonmaken of boodschappen. De 
huishoudelijke ondersteuning kan daarnaast ook bestaan uit het verlenen van diverse 
vormen van hulpverlening en begeleiding. 
  
Hoofd hulpverlening Léan Smits: “Wie ons belt of aan de deur komt, wordt altijd 
geholpen. Er gebeurt altijd iets met de hulpvraag. Bij ons komt niemand aan de dichte 
deur.” 
 

 

Als u geen gelegenheid heeft aan de deur te komen kunt u ons op onderstaande nummers 
en/of e-mail bereiken. 

 

 

 

 

Orlando di Lassostraat 11 
5344 AC Oss 
Telefoon: 0412-856201 
Mobiel: 06-16464138 
Mail: info@janel-co.nl 
Website: www.janel-co.nl 

De Borgmolen is thuis in persoonlijke ontwikkeling. 

Onze gezamenlijke ambitie is om mensen te motiveren, 

te inspireren en te helpen om krachtig in het leven te 

staan. Met een persoonlijke benadering bieden wij een 

laagdrempelige vorm van hulpverlening aan kinderen, 

jongeren, gezinnen en volwassenen.

De Borgmolen biedt:
Voor kind, jeugd en gezin:
• Onderzoek en diagnostiek
• Dyslexiebehandelingen
• Remedial teaching
• Huiswerkbegeleiding
• Kindercoaching
• Psychomotore therapie
• Kindertherapie
• Gezinstherapie
• Individuele- en gezins begeleiding

Voor volwassenen:
• Coaching
• Individuele therapie 
• Relatietherapie
• Voedingsadvies

Kijk voor het actuele aanbod trainingen 
en workshops op onze website,
deborgmolen.nl/trainingen

De Borgmolen

thuis in persoonlijke

ontwikkeling

Borchmolendijk 13

5492 AJ Sint-Oedenrode

info@deborgmolen.nl

deborgmolen.nl
Volg ons op:

Het mooiste wat je
kunt worden, is jezelf!

Begeleiding
Ambulante begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen. Dit kan gaan om praktische 
begeleiding bĳ  het oefenen en aanleren van vaardigheden, gezinsondersteuning of 
begeleiding ter ontlasting van het bestaande netwerk. Ruime ervaring met mensen met een 
verstandelĳ ke beperking en/of psychiatrische problematiek.

Persoonlĳ ke verzorging
Als u als zorgvrager door het ziekenhuis, het revalidatiecentrum of de huisarts doorverwezen 
wordt naar een thuiszorg dan kunt u een voorkeur uitspreken voor de zorg van DeWitCare. 

Verpleging
Als vrĳ  gevestigde wĳ kverpleegkundige niveau 5 kan ik een bĳ drage leveren aan het 
onafhankelĳ k indiceren in de wĳ k. Daarnaast kunt u bĳ  mĳ  terecht voor verschillende 
verpleegtechnische handelingen zoals wondzorg, injecteren, sondevoeding, toedienen van 
medicatie, stomazorg etc.

U kunt bĳ  mĳ  op de volgende manieren terecht:
•  PARTICULIER; u betaalt de zorg uit eigen middelen
•  PGB; u betaalt de zorg via het persoonsgebonden budget wat u ter beschikking is gesteld 

door het zorgkantoor of gemeente
•  ZORGVERZEKERAAR; De zorg wordt via een samenwerkingsverband met andere 

zelfstandig zorgprofessionals rechtstreeks gedeclareerd bĳ  de zorgverzekeraar.

ZELFSTANDIG ZORG PROFESSIONAL 
IN DE REGIO NOORDOOST BRABANT

Lea: “Ieder mens heeft zĳ n sterke en zwakke 
kanten. Ik zie het als uitdaging om juist de kracht 
van de sterke kanten naar voren te halen.”

Postbus 11 • 5388 ZG Nistelrode • 06-83706250 • www.dewitcare.com

Samenwerking met FIER
Daarnaast wil ik u informeren over een samenwerking in het kader 
van de transitie jeugdzorg. Onder de naam Fier coöperatie van 
zorgprofessionals U.A. hebben een achttal professionele werkers 
(ZZP-ers) hun krachten gebundeld. Met elkaar bieden we een rĳ k 
geschakeerd aanbod van hulpverleningsvormen voor kind, gezin en 
netwerk. U moet daarbĳ  denken aan begeleiding, behandeling en 

kortdurend verblĳ f. Meer informatie kunt u vinden op www.fi er.co.nl. 

Binnen FIER bied ik het onderdeel ambulante begeleiding.
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Jeugd
De gemeente Bernheze wordt verantwoordelijk voor bijna alle jeugdhulp. Het gaat om 
jeugd- en opvoedhulp, jeugdbescherming, jeugdreclassering, aanpak van kindermis-
handeling, geestelijke jeugdgezondheidszorg en zorg voor kinderen met een (verstan-
delijke) beperking. We gaan in een gezin werken met één plan en één aanspreekpunt, 
waarbij het gezin centraal staat. 

Een groot deel van de jeugdhulp werd door het ministerie of provincie uitgevoerd. 
Vanaf januari 2015 laat de gemeente, onder haar verantwoordelijkheid, alle jeugdhulp 
uitvoeren en betalen. 

Jeugdwet
De jeugdhulp is vanaf 2015 geregeld via de nieuwe Jeugdwet. Hiervoor wordt de ge-
meente verantwoordelijk, omdat de gemeente dichtbij de gezinnen staat. Zo kunnen 
we de zorg dichtbij, betaalbaar en eenvoudig maken. Er zal ook gekeken worden naar 
wat mensen zelf of hun omgeving kunnen betekenen bij de vraag om hulp. 

Gemeente Bernheze werkt nauw samen met gemeenten in Noordoost-Brabant. 
De gespecialiseerde jeugdzorg kopen gemeenten samen in. 

Wat gaat er veranderen?

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze
Er komt in Bernheze een Basisteam Jeugd en Gezin. Dit is een team van jeugdprofes-
sionals met kennis op het gebied van opvoeden, jeugdgezondheidszorg, geestelijke 
gezondheidszorg (GGZ) en jeugd met een verstandelijke beperking. Lees in deze krant 
meer over het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze op pagina 13.

PGB en zorg in natura
De gemeente wordt vanaf 2015 ook verantwoordelijk voor geestelijke jeugdgezond-
heidszorg en zorg voor jeugd met een (verstandelijke) beperking. Dit viel eerst onder 
de AWBZ, maar dit valt vanaf 2015 onder de nieuwe Jeugdwet. En dat regelt de 
gemeente. 

Ontvangt u een persoonsgebonden budget, pgb, via de AWBZ voor begeleiding, dag-
besteding of kortdurend verblijf? Ontvangt u zorg in natura? De gemeente heeft ook 
u een brief gestuurd. Heeft u geen brief ontvangen? U kunt contact opnemen met het 
Basisteam via telefoonnummer 0412 - 47 36 26. 

Wat blijft hetzelfde?

Jeugdhulp 2015
Mensen die nu jeugdhulp ontvangen of op de 
wachtlijst staan, krijgen dezelfde zorg in 2015. 
Voor hen geldt het overgangsrecht. Het gaat om 
de zorg die in de Jeugdzorg-indicatie staat en voor 
de periode die in de indicatie is afgesproken. Dit 
kan uiterlijk tot 1 januari 2016. 

De gemeente blijft verantwoordelijk voor jeugd-
hulp, aanpak van kindermishandeling, jeugdbe-
scherming en jeugdreclassering. Dit valt onder de 
nieuwe Jeugdwet en dat regelt de gemeente.

Ouderbijdrage 
De Ouderbijdrage blijft bestaan voor kinderen die 
zorg krijgen in een instelling.

Waar kunt u terecht voor vragen?
De bekende plekken
Voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u nog steeds terecht 
bij de bekende plekken zoals de (huis)arts, het consultatiebureau, 
peuterspeelzaalwerk, kinderopvang, de school, het jongerenwerk of 
Centrum Jeugd en Gezin. Is er meer ondersteuning nodig voor het 
oplossen van uw vraag, dan nemen zij samen met u contact op met 
het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze. 

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze
U kunt ook zelf contact opnemen met het basisteam. Het gezin kijkt, 
samen met een medewerker uit het basisteam, naar de vraag en hulp. 
Er wordt gekeken naar wat het gezin zelf kan doen of wat de omge-
ving kan betekenen. Als er zorg nodig is, maakt de medewerker van 
het basisteam, samen met het gezin een plan en zorgt ervoor dat hulp 
op gang komt. Zo gaan we in één gezin werken met één plan en één 
aanspreekpunt.

 Foto: voordejeugd.nl

ContaCtgegevens

Het Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze is bereikbaar via het 
telefoonnummer 
0412 - 47 36 26 of per e-mail: 
info@centrumjeugdengezin
   maasland.nl. 
Een medewerker van het 
Basisteam zal na ontvangst van 
uw bericht zo spoedig mogelijk 
contact met u opnemen.
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Ik heb een vraag over opvoeden, opgroeien en gezondheid

Ga naar de bekende plekken, zoals de huisarts, 
het consultatiebureau, peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang, de school, jongerenwerk of 
Centrum Jeugd en Gezin (CJG). Uw vraag wordt 
beantwoord en/of hulp wordt geboden. 

Kan uw vraag niet beantwoord worden en/of 
hulp niet geregeld? 
Samen met het gezin wordt contact opgenomen 
met Basisteam Jeugd en Gezin.

Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze

Een medewerker uit het basisteam kijkt 
samen met het gezin naar de vraag en 
hulp: Wat kunt u zelf als gezin?
Kan de omgeving iets betekenen?

Als er zorg nodig is, maakt de 
medewerker van het basisteam 
samen met het gezin een plan, 
zodat hulp op gang komt.

Wat kan ik voor de 
ander betekenen?

 Foto: voordejeugd.nl
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Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze
een geZIn krIJgt één plan en één aanspreekpunt

“Waarom zou je bang zijn voor 
het nieuwe? Alles wat oud is, is 
ooit nieuw geweest”. Het is een 
spreuk die Marga die middag zag 
hangen in een school waar ze een 
afspraak had. Ze vindt het wel toe-
passelijk bij alle veranderingen in 
de zorg. Want ze proeft een zekere 
onrust bij mensen. Bang voor het 
nieuwe…. En ze snapt de onrust. 
Mensen vragen zich af hoe het er 
straks uit gaat zien, of ze de zorg 

voor hun kind behouden, waar ze 
terecht kunnen. “Belangrijk is dat 
mensen nog steeds terecht kunnen 
met hun vraag waar ze dat nu ook 
kunnen. Wat anders is, is dat we 
het vervolgens anders gaan orga-
niseren. Daarom gaan we in Bern-
heze werken met een Basisteam 
Jeugd en Gezin.”

Vanaf oktober is het Basisteam 
Jeugd en Gezin Bernheze begon-
nen in een kleine samenstelling, 
om zich zo voor te bereiden op de 
start vanaf januari 2015. “Vanaf 
dan werken er twaalf medewerkers 
in het basisteam. In het team zitten 
mensen met deskundigheid op het 
gebied van jeugdhulp, opvoedhulp, 
geestelijke gezondheidszorg, jeugd 
met een verstandelijke beperking 
en jongerenwerk. Het basisteam 

is niet een team dat ergens op 
kantoor zit en de vragen gaat af-
wachten. De mensen gaan op pad, 
naar buiten, naar de bekende plek-
ken, zoals bijvoorbeeld scholen en 
jeugdplekken, om vragen te kun-
nen beantwoorden,” vertelt Alma.

Voor vragen over opvoeden en 
opgroeien, kunnen mensen nog 
steeds terecht bij de bekende plek-
ken, zoals de huisarts, het consul-

tatiebureau, peuterspeelzaalwerk, 
kinderopvang, de school, het jon-
gerenwerk of Centrum Jeugd en 
Gezin Maasland. Is er meer onder-
steuning nodig voor het oplossen 
van het probleem, dan nemen zij - 
samen met u - contact op met het 
Basisteam Jeugd en Gezin Bern-
heze. 

Alma: “Mensen krijgen niet zo-
maar iemand van het basisteam op 
de stoep. Ouders worden stap voor 
stap meegenomen in wat we gaan 
doen. Op scholen werkt dit al heel 
goed. Via de leerkrachten komen 
er bijvoorbeeld vragen van ouders. 
Als de leerkracht de vraag niet kan 
beantwoorden, stemt zij dit af met 
de schoolmaatschappelijk werker 
uit het basisteam. Ook kan de ou-
der zelf contact opnemen. De me-

dewerker van het basisteam kan 
de vraag beantwoorden en hulp 
bieden of maakt de afweging om 
een collega uit het basisteam te 
vragen. Als de vraag of hulp niet 
geboden kan worden, wordt spe-
cialistische hulp gevraagd.”

Marga: “Het verschil met voor-
heen is, dat de hulp direct geboden 
kan worden, omdat er al veel des-
kundigheid in het basisteam zelf 

is. Hiermee willen we voorkomen 
dat we wachtlijsten gaan krijgen, 
want dat willen we echt niet meer. 
We moeten een goede inschatting 
maken van wat we zelf kunnen en 
waar professionele hulp bij nodig 
is. Gezinnen die het echt nodig 
hebben, die krijgen de hulp”. Alma 
voegt daaraan toe dat we niet te 
lang moeten ‘blijven proberen’ 
met een situatie waar wel specia-
listische hulp nodig is. 

Doordat medewerkers uit het ba-
sisteam veel hulp zelf kunnen bie-
den, blijft de zorg betaalbaar. Ook 
wordt er gekeken naar wat mensen 
zelf of met hun omgeving kunnen. 
“Het is niet zo strak dat er eerst 
gekeken wordt naar wat je zelf 
en de omgeving kan en dán pas 
hulp wordt geboden. In de prak-

tijk loopt het door elkaar. Als ou-
ders bijvoorbeeld een kind hebben 
met autisme en willen weten hoe 
ze daar het beste mee om kunnen 
gaan, dan kijken we naar het hele 
plaatje”, vertelt Alma.
 
“We kijken hoe de school de situ-
atie zo goed mogelijk kan maken, 
zodat het kind kan blijven leren. 
We geven ouders bijvoorbeeld 
handvatten om het in het gezin 
voor elkaar te krijgen. En we kijken 
naar de lange termijn. Hoe kan het 
gezin dit volhouden? Zijn er nog 
broertjes en zusjes die er misschien 
last van hebben? En dan kan het 
eigen sociale netwerk van het ge-
zin uitkomst bieden. Door bijvoor-
beeld het kind met autisme één 
keer per maand te laten logeren 
bij tante Fien. Dat is voor het kind 
leuk, ouders zijn even ontlast en de 
andere kinderen krijgen wat meer 
aandacht.”

Marga vult aan: “We kijken dus 
niet alleen naar wat de omgeving 
kan betekenen, maar ook naar wat 
de omgeving nodig heeft. De vraag 
van de ouder en het kind is lei-
dend. Je kunt dezelfde vraag heb-
ben, maar voor - ouder en kind - 
een ander antwoord. De ene ouder 
is geholpen met informatie, maar 
heeft het wel nodig dat iemand 
het een keer voor komt doen. Een 
ander wil graag zijn verhaal delen 
met iemand met eenzelfde situatie. 

We willen niet meer denken in 
behandelingen en gericht op één 
kind; je hebt dit, dus dan krijg je 
dat. Maar we kijken naar het leven 
van een gezin, het hele plaatje. Een 

gezin is meer dan problemen al-
leen. En de hulp wordt niet meer in 
stukjes gehakt waarmee verschil-
lende hulpverleners aan de slag 
gaan. Een gezin krijgt één plan en 
één aanspreekpunt.”

De twee vrouwen hebben vertrou-
wen in het basisteam. Ze geloven 
dat ze hiermee de zorg kunnen bie-
den die nodig is voor ouders en kin-
deren, dichtbij, direct en betaalbaar. 
Alma: “Voor iedereen in het basis-
team is het wennen en zoeken, 
maar ik zie dat de samenwerking 
goed gaat. En er wordt veel afstem-
ming gezocht met andere partijen. 
Dat geeft vertrouwen. Marga: “Het 
is een andere manier van werken 
en uiteindelijk vraagt het wat van 
ons allemaal. Het is de vraag die ie-
dere keer weer speelt. ‘Wat kan ik 
voor de ander betekenen?”

Alma Wijnia en Marga van Esch Foto: Marcel van der Steen

Er komt in Bernheze een Basisteam Jeugd en Gezin. Marga van Esch is als regiomanager 
vanaf het begin betrokken bij het opzetten van basisteams in de regio. Alma Wijnia heeft 
de dagelijkse leiding over het basisteam in Bernheze. In een gesprek met Marga en Alma 
vertellen zij over het Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze.

ContaCtgegevens

Het Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze is bereikbaar via het 
telefoonnummer 
0412 - 47 36 26 of per e-mail: 
info@centrumjeugden
gezin-maasland.nl. 
Een medewerker van het 
basisteam zal na ontvangst van 
uw bericht zo spoedig mogelijk 
contact met u opnemen.

Welke deskundigheid heeft 
het Basisteam Jeugd en Gezin 
Bernheze?
-  Psychosociale en 
 pedagogische kennis
-  Medische kennis 
 academisch (arts)
-  Medische Kennis HBO 
- Kennis van jeugd met een 

beperking
-  Kennis van jeugd-
 psychologie en -psychiatrie
-  Kennis van opvoed- en 

opgroeiondersteuning
-  Kennis van veiligheid en 

vrijwillige toegang

‘Hulp kan direct geboden worden’

Het is de bedoeling dat het ba-
sisteam Jeugd en Gezin en het 
Sociaal Team (zoals beschreven 
op pagina 9) uiteindelijk één 
team gaan worden. Er is al een 
begin gemaakt door een geza-
menlijk kantoor in Cultureel 
Centrum De Pas in Heesch, 
waardoor ze goed met elkaar 
kunnen afstemmen en samen-
werken. Het basisteam krijgt 
ook een inloopspreekuur. Zodra 
dit bekend is, wordt u hierover 
geïnformeerd.

De meest gestelde vragen bij 
het basisteam gaan over
- opvoeden
- echtscheidingen
- ouders die zich zorgen 

maken over de ontwikkeling 
van hun kind
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In Driestroomhuizen verlenen gezinshuisouders professionele zorg aan kinderen en jongeren 
vanuit een veilige gezinsomgeving. Ze zijn dag en nacht beschikbaar. Daarom zijn zij het hart van 
een Driestroomhuis. Driestroom sluit met de zorgondernemers een contract op basis van een 
 franchiseformule. Inmiddels zijn er bijna 70 Driestroomhuizen, verspreid over Nederland. En nu 
dus ook in de gemeente Bernheze.

Driestroomhuis Nistelrode: 
een warm nest

Pien en Kitty en in de tuin  scharrelen wat 
kippen en konijntjes. Hun oudste  dochter 
Amber woont inmiddels op kamers. 
 Caroline is vooral moeder en Pieter runt een 
constructie bedrijf dat naast hun woonhuis 
ligt.
De vele pleegkinderen die zij de af gelopen 14 
jaren een thuis  mochten bieden  hebben hun 
leven verrijkt  volgens Caroline en  Pieter. In 
de zeer nabije toekomst wordt hun huis een 
Driestroomgezinshuis waar kinderen en 
 jongeren die een veilige om geving nodig-
hebben langere tijd in het gezin wonen.

Een gewoon gezin
Waarom een Driestroomhuis?  Caroline: 
“We willen graag kinderen een zo  normaal 
mogelijk leven  binnen ons gezin geven. 
We willen ze een thuis geven waar ze de 
warmte en de liefde krijgen die ze nodig 
hebben, wij  noemen dat gewoon een warm 
nest. We bieden de kinderen de  structuur 
die nodig is en de ruimte om op te groeien. 
En wat ook belangrijk is, we willen niet 
a�  ankelijk zijn van bureaucratische 

In Nistelrode staat een gezinshuis op het 
bedrijventerrein. Wie mocht  denken: wat 
een vreemde plek voor een gezinshuis, 
wordt bij binnenkomst  meteen verrast door 
de warmte en de gezellige sfeer die er hangt. 
Het huis heeft negen slaapkamers, een 
speelkamer, een zit kamer en een heerlijke 
grote woon keuken. Aan de achterzijde ligt 
een grote tuin met zwembad, trampoline, 
leuke  plekjes om te zitten, een spelletjes-
hoek, zandbak en  terras en ... je loopt er zo 
het prachtige natuur gebied de Maashorst in.
In het gezinshuis wonen Pieter en  Caroline 
van den Akker met drie pleegkinderen, hun 
zoon Tim van 13, de hond Amy, de  poezen 

 organisaties en regels. Dus dan ga je op zoek 
naar een organisatie die ons dat kan bieden. 
In ons gezinshuis hebben we zelf de regie 
in  handen. Daarnaast is er onder steuning 
 vanuit  Driestroom.”
Caroline en  Pieter  willen graag jonge 
 kinderen  opnemen in hun gezin. De 
 kinderen worden door Driestroom bij hen 
aan gemeld.  Behandelaars en zorgcoördina-
toren ondersteunen de gezinshuisouders 
bij zorgplannen en het bewaken van de 
 kwaliteit van zorg en ondersteuning.

Naar jezelf kijken
Caroline en Pieter hebben door de jaren 
heen veel ervaring opgedaan met pleeg-
kinderen. Ze doorliepen bij Driestroom 
glansrijk een assessment waar ze veel van 
hebben geleerd. Caroline: “Door je ervaring 
doe je ook vaak dingen op gevoel. Bij zo’n 
assessment kijk je weer eens naar jezelf en 
hoe je dingen doet. Dat vond ik belangrijk. 
Ook komt de zakelijke kant van het  runnen 
van een Driestroomhuis aan bod. Ook al 
hebben we veel ervaring, het is goed weer 

eens kritisch te kijken naar hoe je zaken 
aanpakt. Zelfrefl ectie en ondernemerschap, 
daar gaat het om.”

Vertroetelen
Pleegdochter Xenia (18), die sinds kort zelf-
standig woont, komt voor het  herstel na een 
kaakoperatie gezellig naar huis. Zo voelt ze 
dat ook. Caroline zegt trots: “Ons gezin is 
voor Xenia haar thuis. En bij ons is ze altijd 
welkom. Wij  vinden het heerlijk om haar 
weer even te  vertroetelen, zeker na zo’n 
operatie.”

Burgemeester en wethouders van 
Gemeente Bernheze hebben  inmiddels ook 
al kennisgemaakt met Pieter, Caroline en 
hun gezin. En ook zij zijn enthousiast over 
dit bijzondere  initiatief.

Margo van den Berg
Mantelzorgmakelaar

mvdberg@mantelzorgmakelaars.com - www.mantelzorgmakelaars.com
073-8505731 / 06-48801127

Zorgt u voor 
een ander?

En wordt het u teveel?
Laat dan regelwerk overnemen.

Vergoeding door diverse zorgverzekeraars.

De mantelzorgmakelaar
een hele zorg minder

Voor inwoners van Bernheze kosteloos

Gerda Ruijs – Heesch
“Mijn moeder is 91 jaar oud en eigenlijk zorgen we voor 

elkaar. Ik ben nooit het huis uitgegaan en nu ze door een 

val iets minder mobiel is dan vroeger is de taakverdeling 

iets anders geworden. Maar koken doet zij voor mij en ik 

doe het zwaardere werk. Als ’t nodig is, springen mijn broer 

en schoonzus of andere familieleden bij”. 

Beauties by Rachel is DE specialist voor uw permanente make-up, maar ook voor een 
make-up advies, een visagie workshop,een nieuwe lipstick of een nieuwe mascara 
kunt u bij Beauties terecht.
 
Dit vak is echt mijn passie, uiterlijke schoonheid is immers een reflectie van innerlijke schoonheid. 
Als je er verzorgd uitziet voel je je ook beter!
Bij permanente make-up worden wenkbrauwen, eyeliners en lipliners ‘permanent’ aangebracht. 
Je hebt dus altijd een verzorgde en sprekende uitstraling. Op permanente make-up gebied is er de 
laatste jaren heel veel veranderd en met de nieuwste technieken kun je de meest prachtige natuurlijke 
wenkbrauwen creëren. Naarmate we ouder worden, verliest de wenkbrauw vaak zijn vorm en worden 
de haartjes van nature wat minder. Door middel van de hairstrokestechniek kunnen we daar waar 
je wat haartjes mist, haartjes bij pigmenteren en zo het gezicht een enorme lift geven. Ook de ogen 
worden vele malen sprekender met een fijn zwart lijntje net boven de wimperrand. 

Zou u graag eens willen zien wat permanente make-up voor u zou kunnen doen, maak een afspraak 
voor een vrijblijvend advies op 06-21644798.

Beauties by Rachel is te vinden aan de Heesterseweg 3A (nabij de rotonde) in Geffen.
Tot bij Beauties! Rachel Machielse-Weijenberg

workshops, bruids- en gelegenheids make-up
permanente make-up, wimperpermanent

Nieuwe Erven 7  5384 TA   Heesch    
tel 06 - 21644798    info@bbyr.nl          www.bbyr.nl  

workshops, bruids- en gelegenheidsmake-up

permanente make-up

Tegen inlevering van 

deze advertentie krijgt u 

10% korting 
op uw permanente 

make-up behandeling.

Beauties by Rachel het adres voor 
permanente make-up en visagie

‘Haal het mooiste uit jezelf’
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Werk
We willen dat zoveel mogelijk mensen werk vinden, mensen met en zonder beperking. 
Het liefst met een baan, anders op een andere manier, zoals bijvoorbeeld vrijwilligers-
werk. Heeft u een laag inkomen? De gemeente kan u mogelijk tegemoetkomen in 
bepaalde kosten.

Participatiewet
We krijgen één regeling voor iedereen die kan werken: de Participatiewet. De wetten 
die we daarvoor hadden, worden samengevoegd. Dit waren de Wet Werk en Bijstand 
(WWB), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong.

Wat gaat er veranderen?

Participatiewet
Iedereen die kan werken, maar het zonder steuntje in de rug niet redt, heeft te maken met de Participatiewet. 
Lukt het niet om een baan te vinden, dan kijken we hoe u op een andere manier kunt meedoen, bijvoorbeeld 
door vrijwilligerswerk. Ook voor de meest kwetsbare mensen zoeken we naar mogelijkheden om mee te doen.

Mensen met een beperking
Mensen met een beperking die in staat zijn om te werken, vallen vanaf 2015 onder de Participatiewet. Zij vie-
len eerst onder de Wet sociale Werkvoorziening (WsW). Heeft u al een contract via de WsW, dan verandert er 
niets. Nieuwe klanten vallen onder de Participatiewet. 

Mensen die niet kunnen werken
Mensen die helemaal niet in staat zijn om te werken, worden ondersteund door het UWV en kunnen nog een 
Wajonguitkering aanvragen. Heeft u nu een Wajonguitkering? Het UWV bekijkt of u opnieuw wordt beoor-
deeld. Het UWV blijft de uitkering en eventuele ondersteuning verzorgen.

Mensen met een bijstandsuitkering
Voor mensen die op dit moment een bijstandsuitkering ontvangen, verandert er best veel. Lees hierover meer 
in deze krant op pagina 19. In november heeft Optimisd een folder verstuurd naar alle inwoners van Bernheze 
met een bijstandsuitkering ‘Van bijstand naar Participatiewet’. Kijk voor de digitale versie op www.optimisd.nl.

Wat blijft hetzelfde?

Optimisd
Optimisd, de intergemeentelijke sociale dienst, voert de Participatiewet uit voor de gemeente Bernheze. Zij 
zorgen voor begeleiding naar werk en voor een uitkering als dat nodig is en zij zorgen voor een mogelijke 
aanvulling voor mensen met een laag inkomen.

Waar kunt u terecht voor vragen?

U kunt terecht bij Optimisd als u een vraag heeft over werk, uitkering 
of over een mogelijke aanvulling bij een laag inkomen, telefoonnum-
mer 0413 - 75 03 50 of via www.optimisd.nl. Ondernemers kunnen 
terecht op het ondernemersloket op www.optimisd.nl. Bent u op zoek 
naar werk? Ga naar www.werk.nl.

Voor ondernemers

Wat zijn de gevolgen van de Parti-
cipatiewet voor bedrijven?
Overheid en werkgevers hebben 
met elkaar afgesproken dat zij voor 
2026 125.000 extra banen creëren 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Deze banen zijn 
bedoeld voor mensen met een li-
chamelijke, verstandelijke of psy-
chische beperking, maar ook voor 
mensen die door persoonlijke om-
standigheden langere tijd niet heb-
ben deelgenomen aan het arbeids-
proces. 

Wat gebeurt er als de extra banen 
er niet of onvoldoende komen?
De quotumwet moet in het jaar 
2026 zorgen voor 125.000 banen 
voor mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Werkgevers gaan 
100.000 extra banen creëren, de 
overheid staat garant voor de ove-
rige 25.000.

De quotumwet is een uitwerking 
uit het sociaal akkoord tussen ka-
binet, werkgevers en werknemers. 
De quotumwet verplicht werkge-
vers met 25 of meer werknemers 
een bepaald percentage mensen 
uit de doelgroep van de participa-
tiewet aan te nemen. Als dit per-
centage, het quotum, niet gehaald 

wordt, krijgt de werkgever een 
boete, de quotumheffing. 

De werkgevers beginnen met 
5.000 banen in 2014 en 5.000 
banen in 2015. De overheid heeft 
toegezegd in beide jaren 2.500 
banen beschikbaar te stellen. De 
quotemwet treedt pas in werking 
als in 2015 blijkt dat werkgevers 
en de overheid hun doelstellingen 
met betrekking tot de baanafspra-
ken niet hebben gehaald.

Kan de gemeente iets voor mij 
betekenen om het aanstellen van 
mensen met een arbeidsbeperking 
te vergemakkelijken?
De gemeente is verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Partici-
patiewet. Door de Participatiewet 
kunnen zij werkgevers aanmoe-
digen om deze mensen banen 
te bieden. Als voorbeeld kan de 
gemeente een deel van het loon 
meebetalen in de vorm van loon-
kostensubsidie. Bijvoorbeeld 20% 
voor een werknemer die door zijn 
beperking 20% langzamer werkt 
dan een ander. Ook kan een ge-
meente noodzakelijke werkplek-
aanpassingen betalen of met een 
zogenoemde no-risk polis werkge-
versrisico’s wegnemen.
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Lukt het niet om aan werk te 
komen? Dan kan Optimisd 
een tegenprestatie vragen 
voor de uitkering.

Optimisd

Wat zijn uw
mogelijk-
heden?

beperkingen?
onder-
steuning
nodig?

WWW. WERK.NL

aanmelden

Meld uzelf aan bij werk.nl.
Zoek zelf actief naar een baan.

Ik kan
niet
werken.

Dan verandert er voor u niets. 

Werkt u nog niet? U kunt per 1 januari 2015
niet meer in de Wsw instromen.

Kunt u door ziekte of arbeidsbeperking 
helemaal niet werken? Meld u dan bij het UWV.

Ik kan werken,
maar heb een
arbeids-
beperking.

Ik heb geen
baan en geen
inkomen.

Optimisd gaat met u in 
gesprek en kijkt samen met u 
hoe u werk kunt vinden. Dit
kan een gewone baan, een 

aanpassingen of een studie zijn. 

Participatiewet 2015 

WORKSHOPS
•	 Reanimatie	+	AED
•	 EHBO	aan	kinderen

3	Een	avond	van	circa	drie	uur	
3	Officieel	certificaat	
3	Workshop	op	locatie	of	bij	u	thuis
3	Kleine	groepen	

CURSUS
•	 Reanimatie	+	AED
•	 EHBO	aan	kinderen

3	Trainingen	kunnen	thuis	gevolgd	worden
3	Speciale	tarieven:	voor	verenigingen
3	Trainingen	afgestemd	op	de	doelgroep
3	Alle	trainingen	in	overleg	flexibel	in	te	
plannen

Ga snel naar 
onze website 

voor meer 
informatie!

Willem-Mathijs van der Aa 
–	uw	trainer

Diverse trainingen worden deels of geheel vergoed 
door uw zorgverzekeraar

Ideaal EHBO Trainingen
06 – 23 07 38 83       info@ideaalehbo.nl       www.ideaalehbo.nl

EHBO CURSUS	via	het	Rode	Kruis	of	het	Oranje	kruis

REANIMATIE/AED	cursus	volgens	de	richtlijnen	van	
de	Nederlandse	Reanimatie	Raad	volgen.	

KINDER-EHBO	inclusief	reanimatie/AED	Als	ouder,	gastouder,	juf	of	meester	
heeft	u	een	grote	verantwoordelijkheid.	Gelukkig	zorgt	u	er	met	een	EHBO	cursus	

van	het	Rode	Kruis	voor	dat	u	alle	benodigde	EHBO-kennis	in	huis	hebt.

Buurtzorg Heesch en omstreken is een kleinschalig, 
zelfsturend team. Professionele verpleegkundigen, 
met brede kennis en ervaring. Team Buurtzorg 
Heesch is actief in de plaatsen Heesch, Nistelrode, 
Schaijk, Vinkel en Heeswijk Dinther.

Het kan zijn dat u zorg nodig heeft door ziekte, ouderdom of handicap. 
Buurtzorg Heesch e.o. helpt u graag! Wij kijken samen met u naar uw 
zorgvraag en wensen, op een manier die bij u past.

Thuis zorg nodig?

Is er voor u!

Meer informatie kunt u aanvragen via 
heesch@buurtzorgnederland.com 

of bel naar 06 22 87 39 91.

Team Buurtzorg Heesch 
werkt nauw samen met 

• Fysiotherapeut Nancy Hesemans 

• Ergotherapeut Shakira van Aar

• Diëtiste Caroline van de Wetering
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sociaal ondernemen
Vouchers
We hebben zeven vouchers weg-
gegeven waarmee bedrijven kor-
ting kregen om hun bedrijf PSO 
te certificeren. Ook nu geeft de 
gemeente - in samenwerking met 
Start Foundation - vijf vouchers 
weg die € 1000,- korting geven op 
het certificaat.

Wat is de Prestatieladder Sociaal 
Ondernemen?
De Prestatieladder Sociaal Onder-
nemen (PSO) is een manier waar-
mee bedrijven kunnen aantonen 
dat ze sociaal ondernemen. Dit ge-
beurt door middel van het behalen 
van een certificaat. Met het certi-
ficaat wordt aangetoond in welke 
mate het bedrijf bijdraagt aan de 
werkgelegenheid voor mensen 
met afstand tot de arbeidsmarkt.
 
Wat is de bijdrage van de 
gemeente?
Het afgelopen jaar heeft de ge-
meente een aantal aanbestedin-
gen gedaan waarbij de PSO mee-
telde voor het verkrijgen van de 
opdracht. Partijen met een PSO 
certificaat maakten meer kans op 
het verkrijgen van de opdracht. 
Om bedrijven te stimuleren het 
certificaat te behalen, heeft de ge-
meente het afgelopen jaar zeven 
vouchers uitgedeeld.

Door gebruik te maken van het 
certificaat worden ondernemers 
beloond die altijd sociaal onderne-
men en niet alleen naar aanleiding 
van een aanbesteding. Het gevolg 
is dat werkzoekenden langdurig 
aan werk worden geholpen. 

Certificeren
Om een bedrijf te certificeren, 
wordt een audit uitgevoerd die de 
directe en indirecte sociale bijdrage 
meet. IBN is één van de partijen die 
deze audit uit mag voeren.

Aanmelden voor een voucher
De voucher geeft korting op de 
certificatie en is tot 1 maart 2015 
geldig. Je kunt je aanmelden voor 
deze vouchers via e-mail
aanbestedingen@bernheze.org. 
Toekenning is op basis van volg-
orde van binnenkomst. 

De gemeente wil bedrijven stimuleren om sociaal te ondernemen. Het afgelopen jaar is dit 
gebeurd door het certificaat Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO). 

IBN, Integrale Bedrijven Noord-
oost-Brabant, staat voor markt-
gericht ondernemen met een 
passie voor mens en maatschap-
pij. Dagelijks brengt IBN mensen 
met een afstand tot de arbeids-
markt succesvol naar betaald 
werk. Zo’n 3.800 gemotiveerde 
medewerkers hebben een pas-
sende baan bij of via IBN. 

Harm vult per verdieping het kopieerpapier aan Foto: Marcel van der Steen

Werken bij de gemeente
Harm Smits is 35 jaar en werkt één 
dag in de week bij de gemeente 
Bernheze. Harm heeft het syn-
droom van Down.

Iedere donderdagochtend meldt hij 
zich bij de dienstbodes. Er worden 
eerst een paar grappen gemaakt en 
dan gaat hij aan de slag.  “Het is 
hier leuk’, vertelt Harm. Met pen 
en papier loopt hij alle printers af, 
per verdieping en kijkt waar en 

hoeveel papier nodig is om bij te 
vullen. 

Daarna gaat Harm naar de kelder 
om de dozen papier op te halen om 
te beginnen aan de tweede ronde. 
Vanochtend is hij zijn kar kwijt, 
hij vindt hem bij de postkamer op 
de eerste verdieping. Hij vult alle 
printers met papier en plaatst een 
voorraad in de kasten. Einde van 
de ochtend haalt hij het plastic op. 

Tussendoor krijgt hij van verschil-
lende collega’s instructies. Ook 
worden er geregeld praatjes ge-
maakt. De dienstbodes begeleiden 
Harm door de dag heen. 

En dan is het lunchtijd. Iedere week 
gaat hij met de personeelsadviseur 
van de gemeente Bernheze een 
warme snack eten bij Cultureel 
Centrum De Pas. “Dan gaan we 
altijd bijpraten”, vertelt hij met een 

glimlach. ’s Middags heeft hij wis-
selende werkzaamheden, net wat 
collega’s voor hem hebben liggen. 
Hij stempelt bijvoorbeeld de lunch-
bonnetjes of hij verwerkt al het pa-
pierafval in de papierversnipperaar. 

Het is voor Harm een leuke afwis-
seling om één dag per week bij 
de gemeente te werken. Het doet 
hem goed om onder de mensen 
te zijn en zich nuttig te maken. De 

rest van de week werkt hij bij de 
post. Ook de gemeente Bernheze 
vindt het belangrijk dat Harm hier 
werkt. De gemeente vraagt van 
werkgevers om banen te creëren 
voor mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Ook de gemeente 
zelf is een belangrijke werkgever. 
Als gemeenten mensen met een 
beperking in dienst nemen, geeft 
dit een voorbeeld voor anderen om 
verantwoordelijkheid te nemen. 
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Bij zorgboerderij van der Wijst in 
Vorstebosch helpen ze, sinds 1999, 
mensen met een verstandelijke 
beperking en NAH. Zij kunnen van 
maandag t/m vrijdag een zinvolle 
dagbesteding krijgen waarbij niet de 
productiviteit maar de persoonlijke 
ontwikkeling voorop staat. 

De eigenheid en mogelijkheden van de deelnemers staan centraal. 
Het is belangrijk dat deelnemers belangstelling hebben voor en plezier 
hebben in de activiteiten of kunnen genieten van de omgeving van de 
boerderij. Het aanbod is erg divers zoals zorgen voor de paarden en de 
kleindere dieren, helpen bij de sierteeld en pompoenen, landschapbeheer 
en houtbewerking, maar ook helpen bij de verkoop van producten en 
kantinewerkzaamheden. Dit alles samen met gediplomeerde begeleiders. 
We werken hierbij op basis van een PGB of Zorg In Natura. 
Ook zijn we in het bezit van het keurmerk voor zorgboerderijen.

Dagbesteding voor mensen met een
verstandelijke beperking

Vergaderlocatie • Paardenpension

Derptweg 12 • 5476 VX  Vorstenbosch
Tel. 0413 - 35 16 12 • Mob. 06 - 13 91 54 74zorgboerderijvanderwijst.nl

Derptweg 12 / 5476 VX Vorstenbosch
0413 - 35 16 12 / 06 - 13 91 54 74

Voor meer informatie kunt u kijken op onze website
www.zorgboerderijvanderwijst.nl

De gezondheidszorg is in beweging… 
Wij zijn specialist in bewegen.

Dus bij ons bent en blijft u in goede handen!

Klachten met bewegen? Neem contact met ons op!
telefoonnummer 0412-457067

info@fysiocentrumheesch.nl 
www.fysiocentrumheesch.nl

Stavast is een landelijke organisatie voor 
kinderen en (jong)volwassenen met een 
ontwikkelingsstoornis zoals autisme, 
adhd of een verstandelijke beperking 

• weekendbegeleiding
• vakantiebegeleiding
• thuisbegeleiding
• dagbegeleiding
• begeleid zelfstandig wonen
• begeleid op kamers
• werkondersteuning
• onderwijsbegeleiding
• brusjesbegeleiding
• levensloopbegeleiding

ZORG EN HULP
Spoed, als elke seconde telt
Alarmnummer Brandweer, 
Ambulance en Politie 112
Doven en Slechthorenden spoedeisende hulp 
0900-8112

Geen spoed
Brandweer 0412-458888
Politie 0900-8844
Politie doven en slechthorenden
   0900-1844
Huisartsenpost 0900-8860

HEEScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk P.J.A. 
van der Burgt
Langven 24, tel: 0412-453798
Spoed overdag: 0412-455282
Huisartsenpraktijk De Zwaan 
en Van Sonsbeek
Schoonstraat 21
Tel: 0412-450802
Spoed overdag: 0412-450802
Huisartspraktijk L. van Cruchten
’t Dorp 37, tel: 0412-451355
Spoed overdag: 0412-454945
Mw. N.A.M. Hiemstra
Hoogstraat 1a
Tel: 0412-451380
Spoed overdag: 0412-452739
Apotheek
BENU Apotheek Heesch
open ma.-vr. 8.15-18.00 u.
zaterdag 11.00 - 13.00 u.
0412-451971
BrabantZorg
Locatie: Heelwijk en Thuiszorg Heelwijk/
Laarstede
Mozartlaan 2, t.: 0412-465500
www.brabantzorg.eu

HEESwijk-DiNtHER
Huisartsen
Huisartsenpraktijk 
De Vrij-Kesselaer
Irenestraat 45
Tel.: 0413-292350
Spoed overdag: 0413-292730
Huisartsenpraktijk Heilaren
Heilarensestraat 64
Tel.: 0413-292922
Spoed overdag: 0413-293393
Apotheek
Apotheek Heeswijk-Dinther
open ma.-vr. 8.30-18.00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de dienstapotheek 
gevestigd naast Bernhoven ziekenhuis Uden
Tel.: 0413-381848.
Laverhof 
Locaties Cunera, De Bongerd en 
ondersteuning thuis
Zijlstraat 1, tel.: 0413-298100

NiStELRODE / vORStENBOScH
Huisartsen
Huisartsenpraktijk Nistelrode
Tramstraat 13. Tel.: 0412-611250
Spoed overdag: 0412-613298
Apotheek
Apotheek Nistelrode
open ma.-vr. 8.30-17.30 u.
zaterdag 11:00-12:00 u.
buiten openingstijden voor
spoedeisende recepten bij de RegioApotheek 
in het Bernhovenziekenhuis.
Tel.: 0412-614035
BrabantZorg
Locatie: Laarstede en Thuiszorg Heelwijk/
Laarstede
Laar 40. Tel.: 0412-407020
www.brabantzorg.eu

LOOSBROEk
Huisartsen & Apotheek vindt 
u onder meer in Heeswijk 
& Nistelrode. De huisartsen uit de regio 
draaien diensten in Loosbroek.
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Heeft u een laag inkomen?

Langdurigheidstoeslag
De langdurigheidstoeslag is een 
geldbedrag dat de gemeente u één 
keer per jaar kan geven als u drie 
jaar van een minimuminkomen 
leeft. U hebt er recht op als u wei-
nig of geen vermogen hebt en niet 
(meer) in staat bent om met werk 
een hoger inkomen te krijgen. De 
langdurigheidstoeslag verandert 
op 1 januari 2015 in de individuele
inkomenstoeslag.

Wat is de individuele inkomens-
toeslag?
De individuele inkomenstoeslag 
lijkt op de langdurigheidstoeslag. 
Het is ook een geldbedrag dat de 
gemeente u één keer per jaar kan 
geven als u al drie jaar weinig in-
komsten hebt. U kunt het geld vrij 
besteden. Bijvoorbeeld aan spullen 
die u met een laag inkomen soms 
moeilijk kunt betalen, zoals een 
nieuwe koelkast of televisie.

Bijzondere bijstand
Er zijn twee soorten bijzondere bij-
stand: Individuele - bijvoorbeeld 
de computerregeling - en cate-
goriale bijzondere bijstand, zoals 
bijvoorbeeld bij de aanschaf van 
een bril of kunstgebit. In 2015 be-
staat alleen de individuele bijzon-
dere bijstand nog. De categoriale 
bijzondere bijstand wordt vanaf 1 
januari 2015 afgeschaft.

Wat is individuele bijzondere bij-
stand?
Individuele bijzondere bijstand is 
een vergoeding van de gemeente 
voor extra kosten, die u niet zelf 
kunt betalen. Bijzondere bijstand 
kan deze kosten (gedeeltelijk) ver-
goeden. 

Dit zijn bijzondere kosten die u 
normaal gesproken niet maakt, 
maar door omstandigheden wel 
moet maken. Het kan zijn dat bij-
voorbeeld een arts of andere des-
kundige dit moet vaststellen.
Belangrijk is dat de kosten nergens 
anders vergoed kunnen worden, 

ook niet door de (zorg-)verzeke-
raar. Vraag altijd bijzondere bij-
stand aan vóórdat u de kosten 
maakt. De gemeente kan anders 
niet meer goed beoordelen of de 
kosten echt noodzakelijk zijn. U 
moet altijd aantonen dat u de kos-
ten maakt, anders kunt u er geen 
bijzondere bijstand voor krijgen.

Aanvragen
Kijk voor de voorwaarden en aan-
vraagformulieren op 
www.optimisd.nl of bel naar 
Optimisd, telefoonnummer 
0413 - 75 03 50.

Voor mensen met een laag inkomen is het soms lastig om rond te komen. De gemeente 
heeft daarom voor deze mensen een aantal mogelijkheden om tegemoet te komen in be-
paalde kosten. 

 Foto: voordejeugd.nl

Alleenstaande ouders
In 2015 gaat de bijstand voor al-
leenstaande ouders omlaag. Daar 
staat tegenover dat het kindge-
bonden budget voor kinderen tot 
18 jaar omhoog gaat. Dat krijgt u 
via de Belastingdienst.
De verhoging van het kindgebon-
den budget is niet even groot als 
de verlaging van de bijstandsuitke-
ring. U krijgt dus minder geld. De 
overheid wil alleenstaande ouders 
zo stimuleren om aan het werk te 
gaan.

Kostendelersnorm
De bijstand gaat in 2015 omlaag 
als u een woning deelt met andere 
volwassenen. De overheid gaat er 
vanuit dat u dan de kosten van uw 
huishouden samen betaalt. Dat 
noemen we de kostendelersnorm.
Hoe meer mensen van 21 jaar of 
ouder in de woning wonen, hoe 
lager de uitkering. 
Hebt u op 31 december 2014 
een bijstandsuitkering? dan gaat 
de kostendelersnorm in op 1 juli 
2015. Vraagt u na 1 januari 2015 
bijstand aan, dan geldt de kosten-
delersnorm direct.

Studietoeslag
Studenten met een beperking kun-
nen vanaf 1 januari 2015 een toe-
slag krijgen. Omdat zij  door hun 
beperking naast hun studie niet of 
moeilijk een bijbaan kunnen heb-
ben voor extra inkomsten.

Arbeidsverplichtingen
Wie een bijstandsuitkering heeft, 
heeft meestal ook arbeidsverplich-
tingen. U doet er dan alles aan om 
werk te vinden en te behouden of 
om actief mee te doen in de sa-
menleving. Deze arbeidsverplich-
tingen zijn niet nieuw en staan al 
langer in de Wet werk en bijstand. 
Maar in de Participatiewet zijn er 
nog meer verplichtingen bijgeko-
men. Houdt u zich niet aan deze 
verplichtingen? Dan krijgt u vanaf 
2015 met strengere maatregelen 
te maken. 

Wat is een tegenprestatie?
U ontvangt een bijstandsuitkering. 
De gemeente mag u dan vragen 
een tegenprestatie te doen. Die te-
genprestatie bestaat uit onbetaald 
werk dat nuttig is voor de samen-
leving.

Wat zijn de arbeidsverplichtingen?Wat verandert er in de bijstand?

50 Startersbeurzen extra

Om de jeugdwerkloosheid aan te pakken, heeft Noordoost Brabant Werkt 50 extra Startersbeurzen beschik-
baar gesteld. De Startersbeurs is bedoeld voor jongeren uit de regio Noordoost-Brabant die na hun opleiding 
geen baan kunnen vinden. 

Met de Startersbeurs kunnen jonge starters zes maanden werkervaring opdoen in het bedrijfsleven. 
Ook voor werkgevers is de Startersbeurs interessant. Ze kunnen goed opgeleid en gemotiveerd personeel 
in dienst nemen, tegen lage kosten. In totaal hebben 150 starters een Startersbeurs aangevraagd. Bijna de 
helft van die mensen heeft een contract aangeboden gekregen. De startersbeurs blijkt dus een groot succes, 
vandaar dat er nu 50 extra beurzen bij zijn gekomen. Voor meer informatie kijk op www.startersbeurs.nu/
noordoost-brabant.

1 U probeert betaald werk te vin-
den. Daarvoor moet u bijvoor-
beeld vacatures zoeken, sollici-
teren en een CV opstellen.

2. U zoekt niet alleen naar werk 
in uw eigen woonplaats, maar 
ook in uw regio of nog verder 
weg. Vindt u werk of krijgt u 
werk aangeboden? Dan neemt 
u dit aan.

3. U bent bereid om voor uw 
werk te reizen. Werk waarvoor 
u elke dag tot maximaal 3 uur 
moet reizen (1,5 uur heen en 
1,5 uur terug) mag u niet wei-
geren. Als het nodig is voor 

het werk dat u vindt of kunt 
behouden en als het voor u 
en uw gezin mogelijk is, moet 
u zelfs verhuizen. U moet dan 
wel een contract hebben voor 
ten minste een jaar en zoveel 
verdienen met deze baan dat 
u geen bijstandsuitkering meer 
nodig hebt.

4. U helpt de gemeente om een 
plan van aanpak voor uw re-
integratie te maken en uit te 
voeren. U houdt zich aan de 
afspraken die u maakt. De re-
integratievoorzieningen die de 
gemeente u biedt, neemt u 
aan.

5. Uw kennis en vaardigheden 
houdt u bij of verbetert u, als 
dit nodig is voor het krijgen of 
behouden van werk. Dus als u 
een cursus moet volgen om de 
nieuwste belangrijke technie-
ken in uw vakgebied te leren, 
dan doet u dat ook.

6. U doet geen dingen die het 
moeilijker maken om werk te 
krijgen of te behouden. En u 
doet uw best bij sollicitaties. U 
verschijnt netjes gekleed, met 
een verzorgd uiterlijk en op tijd 
op uw sollicitatiegesprek.



Algemeen
Gemeente Bernheze
Bezoekadres 
De Misse 6 
5384 BZ Heesch
Postadres
Postbus 19
5384 ZG Heesch
Telefoon 0412 - 45 88 88
E-mail gemeente@bernheze.org

Zorg
Wmo-loket 
Telefoon 0412 - 45 88 88

RIGOM, Ouderenwerk Maasland
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Telefoon 0412 - 65 32 32

Vivaan Bernheze
De la Sallestraat 3
5384 NK Heesch

Telefoon 0412 - 45 65 46
E-mail info@vivaan.nl

Aanzet Oss
Schadewijkstraat 6
5348 BC Oss
Telefoon 0412 - 62 38 80

Aanzet Uden
De Misse 46
5401 HT Uden
Telefoon 0413 - 25 39 00

Aanzet Veghel
Iepenlaan 4
5461 CS Veghel
Telefoon 0413 - 36 69 86

Stichting MEE, Uden
Volkelseweg 2
5405 NA Uden
Telefoon 0413 - 33 47 33 
E-mail info@mee-nob.nl

De Mantelzorgmakelaar
Margo van den Berg
Telefoon 073 - 85 05 731 / 
06 - 48 80 11 27 
E-mail mvdberg@mantelzorgmakelaars.com

Jeugd
Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze 
Telefoon 0412 – 47 36 26 
E-mail info@centrumjeugdengezin-
 maasland.nl

Centrum Jeugd & Gezin Maasland
Kerkstraat 13
5341  BK Oss
Telefoon 0412 – 47 36 26
E-mail info@centrumjeugdengezin-
 maasland.nl

Werk
Optimisd, werkplein Frisselstein
Bezoekadres
Frisselsteinstraat 6

5461 AD Veghel
Postadres
Postbus 421
5460 AK Veghel
Telefoon 0413 - 75 03 50

UWV WERKbedrijf Veghel
Frisselsteinstraat 6
5461 AD Veghel
Telefoon 0413 - 78 45 30

IBN
Hockeyweg 5 
5400 AR Uden 
Telefoon 0413 - 33 44 55
E-mail info@ibn.nl

Websites
www.bernheze.org/
 samenkomenweverder
www.hoeverandertmijnzorg.nl
www.optimisd.nl

Alles op een rijtje
Vanaf 2015 wordt de gemeente Bernheze verantwoordelijk voor...

Zorg

Ouderen, chronisch zieken en gehandicapten
Huishoudelijke verzorging, kort verblijf en 
dagbesteding.

Hier kunt u terecht...
Zorg
•  Wmo loket, telefoonnummer 0412-45 88 88. 
•  Cliëntondersteuning bij de ouderenadviseurs, 

welzijnsinstellingen, Rigom, Vivaan, Aanzet 
en MEE. 

•  Sociaal Team Bernheze

Jeugd

Kinderen, jongeren en opvoeders
Jeugdhulp, aanpak van kindermishandeling, 
jeugd-bescherming en jeugdreclassering, gees-
telijke jeugdgezondheidszorg, zorg voor kinde-
ren met een (verstandelijke) beperking.

Jeugd
• Huisarts, het consultatiebureau, peuterspeel-

zaalwerk, kinderopvang, de school, jongeren-
werk of Centrum Jeugd en Gezin Maasland 
(CJG).

• Basisteam Jeugd en Gezin Bernheze, tele-
foonnummer 0412 - 47 36 26 of per e-mail 

 info@centrumjeugdengezinmaasland.nl.

Werk

Mensen die een baan zoeken, met of zonder beperking
Hulp bij het vinden van een baan, uitkering of mogelijke 
aanvulling bij een laag inkomen.

Werk
• Optimisd, telefoonnummer 0413 - 75 03 50 of via 

www.optimisd.nl.

Gaat er iets verkeerd?

Door alle veranderingen kan het zijn dat niet alles in één keer goed gaat. Gaat er iets verkeerd? 
U kunt contact openemen met het klantcontactcentrum van de gemeente Bernheze telefoon-
nummer 0412 - 45 88 88 of kcc@gemeentebernheze.org.

Kijk op de landelijke website www.hoeverandertmijnzorg.nl of op 
www.bernheze.org/samenkomenweverder.

Gemeente bellen? 

Vanaf 5 januari 2015 belt u 14 0412.
De gemeente Bernheze is vanaf 5 januari 
2015 telefonisch bereikbaar via haar 14+netnummer: 14 0412. Dit is 
een verkort nummer dat is samengesteld uit 14 (het nummer van de 
overheid) plus het netnummer van de gemeente (0412). 
Bijna alle gemeenten in Nederland zijn vanaf 2015 bereikbaar via het 
14+netnummer.

0412


