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Inwoners van de Drechtsteden kunnen tot 1 juli
2018 dienstencheques kopen. De dienstencheques
kunnen tot eind 2018 ingewisseld worden.
Koop via
dienstencheque
drechtsteden.nl

U krijgt de
afgesproken hulp

“Koop niet te
veel cheques.
Ze kunnen
namelijk
niet meer
teruggegeven
worden”

Met de dienstencheque kunt u
extra huishoudelijke hulp kopen.
De dienstencheque is er voor
75-plussers, mantelzorgers en
mensen met een Wmo-indicatie
voor huishoudelijke ondersteuning.
Een dienstencheque kost € 6,50.
Hiervoor krijgt u een uur
huishoudelijke hulp. Mantelzorgers
krijgen vijf dienstencheques per
jaar gratis.
Nieuwe dienstencheques kopen
Via dienstenchequedrechtsteden.nl
kunt u dienstencheques kopen.
U moet u eerst registreren
als u voor de eerste keer
dienstencheques koopt. Iedere
volgende keer kunt u inloggen
met uw gebruikersnaam

en wachtwoord. U kunt
dienstencheques kopen tot
1 juli 2018 en deze verzilveren
tot eind 2018. U kunt in 2018
maximaal 3 cheques per week
verzilveren. Koop er niet te
veel, want de cheques kunnen
niet teruggegeven worden.
Na 31 december 2018 zijn de
dienstencheques niet meer geldig.
Deze regeling stopt definitief
na 2018.

info?

Meer informatie op
socialedienstdrechtsteden.nl/
dienstencheque
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Sociale Dienst Drechtsteden

Cliëntondersteuners
zijn er voor u
“Hulp (aan)vragen wordt makkelijker
als je het samen doet”
Iedereen kan via het
sociale team of wijkteam
in zijn of haar woonplaats
cliëntondersteuning krijgen.
Maar niet iedereen weet
wat een cliëntondersteuner
voor je kan doen.
Nathalie Paardekoper
is cliëntondersteuner
bij MEE Drechtsteden.
Zij werkt in het Sociaal
Team in Papendrecht en
legt graag uit wat een
cliëntondersteuner doet.

Waarmee is iemand het best geholpen?
Nathalie: “Ik heb in mijn werk elke dag
gesprekken met mensen. Vaak hebben
zij problemen, die ze zonder hulp moeilijk
kunnen oplossen. Het lukt bijvoorbeeld
niet goed om het huishouden te doen of
om financieel rond te komen.
Of mensen komen moeilijk hun dag door.
Bijvoorbeeld doordat ze niet meer uit de
voeten kunnen, eenzaam zijn of andere
problemen hebben.
Mensen ervaren dan duidelijk een
probleem. Maar de vraag is waarmee zij
het best geholpen zijn. Daar kom ik om de
hoek kijken. Ik bespreek met mensen waar
ze precies tegenaan lopen. Wat is er nodig
om dat op te lossen en wie kan daarbij
helpen? Ik help mensen om meer gebruik
te maken van hun eigen ‘netwerk’. Familie
en bekenden willen meestal graag helpen,
als ze eenmaal weten wat er nodig is.
Hulp bij een digitale aanvraag
Soms is het nodig om bij de Sociale
Dienst Drechtsteden een voorziening
aan te vragen. Bijvoorbeeld hulp in het
huishouden, een rolstoel, dagbesteding
of een aanpassing aan de woning. Het
aanvragen van zo’n voorziening kan digitaal.
Niet iedereen is daar handig in of heeft
een computer. Cliëntondersteuners helpen

04

WMO KRANT november 2017

mensen om een aanvraag te doen. Door uit
te leggen hoe het werkt of door de aanvraag
meteen samen te doen. Natuurlijk kunnen
mensen ook telefonisch contact opnemen
met de klantenservice van de sociale dienst
om een gesprek aan te vragen.
Keukentafelgesprek? Samen voorbereiden
Na een aanvraag volgt er altijd een gesprek
met de Sociale Dienst Drechtsteden:
het ‘keukentafelgesprek’. Dat gesprek bij
mensen thuis is bedoeld om te bepalen of
iemand een voorziening ook echt krijgt.
Voor veel mensen is het keukentafelgesprek
spannend. Hoe bereid je je daarop voor?
Een cliëntondersteuner kan daarbij helpen.
Bijvoorbeeld door van tevoren te bespreken
wat belangrijk is om te vertellen. Mensen
kunnen dan ook alvast nadenken over wat
ze wel of niet kwijt willen.
Steun bij het gesprek
Als iemand dat fijn vindt, dan mag er altijd
een familielid of een andere bekende bij
het keukentafelgesprek aanschuiven. Lukt
dat niet of heeft iemand liever dat er (ook)
een cliëntondersteuner bij is? Dan zijn wij
er graag bij. Als cliëntondersteuner weet je
hoe zo’n gesprek ongeveer verloopt en kun
je iemand goed steunen. Als hulpvrager
doe je in het gesprek wel zelf je verhaal.

Cliëntondersteuner
Nathalie Paardekoper:
“Ik bespreek met mensen waar
ze precies tegenaan lopen.”

Wij vullen mensen aan als dat handig is.
Onafhankelijk, gratis en vrijblijvend
Of ik dat voor de Sociale Dienst
Drechtsteden doe? Nee, onze hulp is
onafhankelijk. Een cliëntondersteuner is er
echt als ondersteuner voor de hulpvrager.
Dus niet in opdracht van de sociale dienst.
Onze hulp is trouwens altijd gratis. Het
maakt daarbij niet uit wat voor inkomen
iemand heeft. Ook is cliëntondersteuning
vrijblijvend en dus nooit verplicht. Vindt
iemand het voldoende zo? Dan ronden we
de ondersteuning af.

het gesprek, maar kijken ook van tevoren of
iemand wel de goede papieren meeneemt.
Weer op weg
Hoe vaak ik mensen zie? Dat is heel
verschillend. De ene persoon vindt het fijn
als ik meega naar elk gesprek bij de sociale
dienst. Voor een ander is het voldoende als
we één keer per maand bijpraten over hoe
het gaat. Soms kan iemand na één of twee
gesprekken zelf weer verder, alleen of met
hulp van anderen. En soms duurt het wat
langer. In die tijd ben ik er om mensen
weer op weg te helpen.”

hulp
nodig?
Wilt u ook hulp van een
cliëntondersteuner?
Bel dan naar het Sociaal
Team of Wijkteam bij u in
de buurt.
U vindt alle telefoonnummers op het kaartje
hieronder.

Geen voorziening?
Natuurlijk komt het voor dat iemand een
voorziening niet kan krijgen. Ook dan
bespreken we samen wat het plan voor
de toekomst is. We blijven naast iemand
staan, totdat hij of zij zelf weer verder kan.
Hulp bij andere aanvragen
We zijn trouwens niet alleen op verzoek
bij keukentafelgesprekken. We gaan
ook weleens met mensen mee naar
het kantoor van de sociale dienst
in Dordrecht. Bijvoorbeeld voor het
aanvragen van een uitkering. Of om te
vragen of iemand gebruik kan maken van
schuldhulpverlening. We helpen dan bij
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Met kleine aanpassingen of voorzieningen
in uw woning kunt u veilig en comfortabel in uw
huis blijven wonen.

Sociale Dienst Drechtsteden

Rekenhulp voor
eigen bijdrage
Met de rekenhulp kunt u uitrekenen
hoeveel eigen bijdrage u ongeveer
betaalt voor Wmo-voorzieningen in de
Drechtsteden. De rekenhulp werkt voor
alle voorzieningen met een vaste prijs en
voor zorg-in-natura. Het werkt niet voor
PGB. Het blijft zo dat het CAK de werkelijke

eigen bijdrage berekent. U krijgt van het
CAK iedere vier weken een factuur.

Woningaanpassingen:
wat kunt u zelf?
Woningaanpassingen:
wat kunt u zelf?

waar?

U vindt de rekenhulp op
socialedienstdrechtsteden.nl/
eigenbijdragewmo

Uit de geldzorgen
Ruim 1 op de 3 mensen in de Drechtsteden heeft te maken met schulden
of financiële problemen. Dat blijkt uit een onderzoek dat de sociale dienst
heeft laten doen. De meeste mensen zoeken eerst hulp bij vrienden of
familie. Veel mensen wachten te lang met het zoeken van professionele
hulp, waardoor de problemen soms groter worden dan nodig.
De Sociale Dienst Drechtsteden biedt hulp aan iedereen met geldzorgen
of die het moeilijk vindt om met geld om te gaan. De hulp loopt uiteen
van praktische tips tijdens een budgetcursus tot het tijdelijk overnemen
van het beheer van uw financiën.
Digitaal geldplan
Voor advies op maat en om snel te zien voor welke schuldhulpverlening
u in aanmerking komt, kunt u het digitale geldplan ‘Kom uit de
geldzorgen’ invullen.

hoe?

socialedienstdrechtsteden.nl/geldplan
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Wie wil niet zo lang mogelijk lekker blijven
wonen in zijn eigen comfortabele huis?
Met kleine aanpassingen of eenvoudige
voorzieningen kunt u uw woning veiliger
en comfortabeler maken. Gaat het om een
voorziening die standaard in de winkel te
koop is? Dan kunt u dat zelf regelen of u
doet een verzoek bij de verhuurder van uw
woning. Voorbeelden zijn een mengkraan,
verhoogd toilet, douchekop, wandbeugels,
een eenvoudige douchestoel, een
toiletverhoger en drempelhulpen.
Deze voorzieningen worden niet vanuit de
Wmo verstrekt. Heeft u maatwerk nodig?
Dan bespreken we met u wat er op grond
van de Wmo mogelijk is.
Verbouwen? Denk aan de toekomst!
Wanneer u gaat verbouwen, bijvoorbeeld
een nieuwe keuken of badkamer, is dat
een goed moment om aan uw toekomst

te denken. Kies bijvoorbeeld een
inloopdouche met antislipvloer in plaats
van een douchecabine, een verhoogd
toilet of plaats de vaatwasser en koelkast
in de keuken op werkhoogte.
Slimme hulpmiddelen
Daarnaast zijn er ook op technologisch
gebied steeds meer hulpmiddelen die het
wonen comfortabeler en veiliger maken.
Deze ‘huiselijke elektronica’ wordt ook wel
domotica genoemd. Denk bijvoorbeeld
aan verlichting onder bed die automatisch
aangaat wanneer u ‘s nachts naar het
toilet gaat. Of aan een digitale deurspion,
zodat u kunt zien wie er voor de voordeur
staat.

meer
weten?

Kijk ook eens op
lekkerblijvenwonen.nl
en langzultuwonen.nl
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Samen toewerken naar
een afgesproken resultaat

Dagbesteding is bedoeld om structuur te
bieden en een zinvolle invulling van de dag te
geven. Daarbij helpt het om de zelfstandigheid
waar mogelijk te vergroten. Het gaat hier om
structurele activiteiten onder professionele
begeleiding.
Voor dagbesteding is een indicatie nodig van de
Sociale Dienst Drechtsteden. Of dagbesteding
een goede oplossing is, bespreken we in een
keukentafelgesprek. Er wordt dan tevens bekeken
of vervoer naar de dagbestedingslocatie nodig is.

Dagbesteding is er voor mensen die zelf geen activiteiten
meer kunnen ondernemen en daardoor weinig sociale
contacten hebben. Dagbesteding is er ook voor de ontlasting
van mantelzorgers. Hiermee blijft het voor veel mensen
mogelijk om thuis te kunnen blijven wonen.
Vanaf 2018 gaat de dagbesteding veranderen. Er komen
nieuwe vormen bij. En samen met de klant bespreken we
hoe de dagbesteding kan bijdragen aan het verbeteren van
hun situatie.

Dagbesteding

2018
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In uw woonplaats worden ook verschillende
activiteiten aangeboden die voor iedereen vrij
toegankelijk zijn. Soms is dit al voldoende om
vaker de deur uit te komen en sociale contacten
te hebben. Professionele dagbesteding is dan niet
nodig. Voor meer informatie over deze activiteiten
kunt u terecht bij het Sociaal Wijkteam of
Dorpsnetwerk.

3. Ontwikkelingsgericht
Deze vorm van dagbesteding werkt ernaar toe
dat iemand binnen drie jaar kan doorstromen
naar een betaalde baan, een participatieplek of
vrijwilligerswerk. Klanten leren hier vaardigheden
die ze nodig hebben op de werkvloer. Daarbij leren
ze om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Nieuwe vormen dagbesteding

Welke vorm van dagbesteding het beste bij iemand
past, bespreken we in het keukentafelgesprek.
We kijken dan naar uw situatie, uw behoefte
aan ondersteuning en welk resultaat u wilt en
kan bereiken. Ook het aantal dagdelen dat u
dagbesteding nodig heeft, wordt in het keukentafelgesprek met u besproken.

Vanaf 2018 zijn er drie vormen van professionele
dagbesteding:
1. Belevingsgericht
Mensen leren om te gaan met hun beperkingen en
hoe zij zo zelfstandig mogelijk kunnen blijven leven.
De activiteiten zijn er tevens op gericht om verdere
achteruitgang zoveel mogelijk te voorkomen.
De belevingsgerichte dagbesteding geeft structuur
en een zinvolle invulling van de dag. Het voorkomt
ook dat iemand geen sociale contacten meer heeft
en geïsoleerd raakt.
2. Arbeidsmatig
Deze vorm van dagbesteding biedt een alternatief
voor werk of school voor mensen die geen betaald
werk kunnen doen. Het is een vorm van werken met
professionele begeleiding. De activiteiten dragen bij
aan de persoonlijke ontwikkeling van de klant en
helpen hem om zo zelfstandig mogelijk te leven.

Keukentafelgesprek

Gesprek bij herindicatie
Voor mensen die nu gebruik maken van
dagbesteding verandert er niets. Als de indicatie
afloopt, volgt er een gesprek. Als er nog steeds
dagbesteding nodig is, bespreekt de consulent
samen met de klant welke vorm van dagbesteding
het beste past.
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Sociale Dienst Drechtsteden

Goed verzekerd met Zorgverzekering Drechtsteden

info?

Ook voor 2018 kunt u de Zorgverzekering
Drechtsteden afsluiten. Deze
collectieve verzekering bestaat uit een
basisverzekering en een aanvullende
verzekering. Hiermee krijgt u veel
zorgkosten ruim vergoed. U betaalt voor
deze zorgverzekering minder dan normaal,
want de sociale dienst betaalt mee en de
verzekeraar geeft korting.

Meer informatie vindt u op socialedienstdrechtsteden.nl/zd.
Afsluiten van de verzekering kan via gezondverzekerd.nl.

Informatie voor
deelnemers
Zorgverzekering
Drechtsteden
Premie 2018
U krijgt van VGZ of CZ de nieuwe polis voor 2018.
Hierop kunt u zien wat u in 2018 gaat betalen als u dezelfde
zorgverzekering houdt.

Voor wie is deze zorgverzekering?
U kunt gebruik maken van Zorgverzekering
Drechtsteden als het inkomen van uw
huishouden niet meer is dan € 2051,40
bruto per maand. Het inkomen is uw
bruto salaris of uitkering plus eventuele
reserveringen voor vakantiegeld en een
eindejaarsuitkering. Als u een partner
heeft, telt zijn of haar inkomen mee.
Het inkomen van kinderen of andere
huisgenoten telt niet mee.

Wilt u geen gebruik meer maken van de collectieve zorgverzekering? Laat uw huidige verzekeraar (VGZ of CZ) vóór
1 januari 2018 weten dat u geen gebruik meer wilt maken
van de collectieve zorgverzekering. Of sluit voor 1 januari
2018 een nieuwe verzekering af. Dan zorgt uw nieuwe
zorgverzekeraar ervoor dat u afgemeld wordt bij uw huidige
verzekering. Let op: u bent verplicht om voor 1 februari 2018
een nieuwe zorgverzekering af te sluiten. Deze nieuwe
verzekering gaat vervolgens met terugwerkende kracht
in per 1 januari 2018.

U wilt dezelfde verzekering houden. Wat moet u doen?
U hoeft niets te doen als u in 2018 dezelfde verzekering
wilt houden.
U wilt uw zorgverzekering veranderen. Wat moet u doen?
Wilt u gebruik blijven maken van de collectieve zorgverzekering, maar een ander pakket kiezen of een andere
verzekeraar? Ga dan naar gezondverzekerd.nl en kies de
verzekering die het beste bij uw situatie past.

De Sociale Dienst Drechtsteden controleert begin 2018 uw
inkomen. Als blijkt dat uw inkomen te hoog is, dan melden
wij u af voor de collectieve zorgverzekering. U krijgt van de
zorgverzekeraar een ander pakket aangeboden. U kunt dan
niet meer kiezen voor een andere zorgverzekeraar.
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U kunt via onze website gemakkelijk een aanvraag doen voor
bijzondere bijstand. U kunt snel zien of u in aanmerking komt,
op een moment dat het u het beste uitkomt. U heeft alleen
uw DigiD nodig.
U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor zaken die u écht nodig heeft, maar niet
zelf kunt betalen. U kunt via de website een aanvraag doen voor de volgende kosten:
rechtsbijstand, alarmering, eigen bijdrage CAK, maaltijdvoorziening en het
persoonlijk minimabudget.

vragen?

Uw inkomen is gestegen. Wat moet u doen?
Let op! Is uw inkomen gestegen? Kijk dan goed of uw
inkomen lager is dan € 2051,40 bruto per maand (uw salaris
of uitkering plus vakantiegeld en eventueel eindejaarsuitkering). Is uw inkomen hoger? Sluit dan vóór 1 januari 2018
een andere verzekering af. U mag dan namelijk niet meer
deelnemen aan de collectieve zorgverzekering van de sociale
dienst.
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Aanvraag bijzondere bijstand
gemakkelijk regelen via internet

Kunt u de aanvraag niet digitaal doen? Of heeft u
vragen? Neem contact op met onze klantenservice.
Zij helpen u verder.

Zo werkt het
Ga naar
socialedienstdrechtsteden.nl/bijstand

1
Check
Ga naar de website en
check of u in aanmerking komt.

2
Log in met DigiD
Komt u in aanmerking? Log in

3
Besluit
U krijgt meestal binnen
15 werkdagen bericht of u de
bijzondere bijstand krijgt.

Wordt de bijzondere bijstand
toegekend?
U ontvangt binnen een paar dagen
het geld op uw rekening.
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Sociale Dienst Drechtsteden

Klanten tevreden
over Wmoondersteuning
Bedankt!
Wij bedanken
alle klanten die
mee hebben
gedaan aan het
onderzoek.
Dit helpt
ons om onze
dienstverlening
nog verder te
verbeteren.

Ochtend
10.00 tot 10.30 uur
10.30 tot 11.00 uur
11.00 tot 11.30 uur

Uit het onderzoek blijkt dat klanten
over het algemeen tevreden zijn over
het contact met de Sociale Dienst
Drechtsteden en over de kwaliteit en het
resultaat van de ondersteuning.
Het merendeel van de klanten geeft aan
dat de ondersteuning bijdraagt aan de
zelfredzaamheid en kwaliteit van leven.
De resultaten van het onderzoek wijken

Druk

13.00 tot 13.30 uur
13.30 tot 14.00 uur
14.00 tot 14.30 uur
14.30 tot 15.00 uur
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Onafhankelijke cliëntondersteuning
De bekendheid van onafhankelijke
cliëntondersteuning blijkt beperkt te zijn.
De Sociale Dienst werkt samen met de
regiogemeenten aan een verbetering van
de informatie hierover. In het interview
in deze krant met cliëntondersteuner
Nathalie Paardekoper leest u wat een
cliëntondersteuner voor klanten kan
betekenen.

...het aan het einde van
de ochtend en halverwege de
middag de beste tijd is om te bellen.
Tussen 10 - 11 uur en 13 - 14 uur is
het erg druk aan de telefoon.

11.30 tot 12.00 uur

Middag

weinig af van de resultaten van vorig
jaar. Ook zijn de verschillen tussen de
gemeenten in de Drechtsteden klein.
De uitkomsten van het onderzoek vindt u
op onze website onder ‘nieuws’ en op de
website waarstaatjegemeente.nl.

Wist u dat...

Telefonische bereikbaarheid
Klantenservice

Rustig

Voor de tweede keer is het
cliëntervaringsonderzoek uitgevoerd
onder inwoners van de Drechtsteden
die gebruikmaken van een
maatwerkvoorziening Wmo. Diverse
klanten zijn in het voorjaar uitgenodigd
om aan dit onderzoek deel te nemen.

...u de Sociale Dienst
Drechtsteden ook op Facebook vindt?
facebook.com/
socialedienstdrechtsteden
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nieuws
Drechthopper

Reizen met de Drechthopper?
Bestel uw rit op tijd!

U kunt een rit bestellen tot 1 uur van te voren.
Weet u al eerder dat u gebruik wilt maken van de
Drechthopper? Bestel dan meteen! Wij kunnen
namelijk beter plannen als we op tijd alle ritten in
beeld hebben. En zo kunnen we er beter voor
zorgen dat we op het gewenste tijdstip bij u voor de
deur staan.

Aangepaste openingstijden rond kerst
• Maandag 25 december en dinsdag 26 december:
van 07.00 uur ‘s ochtends tot 01.00 uur ‘s nachts
• Zondag 31 december: van 07.00 uur ‘s ochtends tot
20.00 uur ‘s avonds
• Maandag 1 januari: van 09.00 uur ‘s ochtends tot
01.00 uur ‘s nachts
Bestel uw ritten voor de feestdagen op tijd!

Wist u dat…

…u ritten ook via internet kunt bestellen?
Dat kan via MijnDrechthopper. De eerste keer
moet u een account aanmaken. U krijgt dan een
gebruikersnaam en wachtwoord waarmee u kunt
inloggen in MijnDrechthopper. U kunt hier dan ritten
bestellen, maar ook uw gegevens inzien.
> ga naar drechthopper.nl en kies ‘Direct naar
MijnDrechthopper’
…u ook via automatische incasso kunt betalen?
Dan heeft u geen contant geld nodig om met de
Drechthopper te reizen. U kunt dit regelen door een
doorlopende machtiging in te vullen. U vindt het
machtigingsformulier op drechthopper.nl.
U kunt ook bellen
naar 088 - 505 8505.

...u uw vraag ook via
Whatsapp kunt stellen?
Het telefoonnummer is
06 - 362 416 62. Dit nummer wordt
alleen gebruikt voor WhatsApp en is
daarom niet telefonisch of per sms
te bereiken.

13

Sociale Dienst Drechtsteden

Nieuwe
vormen
beschermd
wonen
Beschermd wonen is voor
mensen van 18 jaar of ouder die
door psychische of psychosociale
problemen 24 uur per dag
ondersteuning nodig hebben.

Om beter maatwerk te kunnen
bieden, is het aanbod voor beschermd
wonen uitgebreid. De variant in een
instelling met 24 uur direct toezicht
blijft. Daarnaast zijn er verschillende
groepsgroottes mogelijk en zijn
er nieuwe vormen van zelfstandig
wonen met begeleiding op afstand.
De Sociale Dienst Drechtsteden werkt
samen met aanbieders en gemeenten
aan de verdere ontwikkeling van
deze nieuwe vormen van beschermd
wonen. Het doel is dat klanten
gemakkelijker kunnen deelnemen
aan de maatschappij en zich binnen
hun mogelijkheden verder kunnen
ontwikkelen.
Gesprek bij herindicatie
Voor mensen die nu gebruik maken van
beschermd wonen verandert er niets.
Als de indicatie afloopt, volgt er een
gesprek. Hierin wordt besproken wat de
wensen en mogelijkheden zijn van de
klant en welke beschikbare oplossing
het beste past.
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De Regionale adviesraad
Wmo Drechtsteden heeft uw
ervaringen nodig

info?

www.regionaleadviesraad
wmodrechtsteden.nl

Wat doet de Regionale adviesraad Wmo
Wij gaan na of mensen die ondersteuning
nodig hebben ook die ondersteuning
krijgen die het beste bij hen past.
We adviseren het Drechtstedenbestuur
gevraagd en ongevraagd over het
Wmo-beleid en de uitvoering hiervan.
Wij spreken zes keer per jaar open en
constructief met de Sociale Dienst
Drechtsteden.
De Regionale adviesraad Wmo
bestaat uit vertegenwoordigers van
de zes lokale Adviesraden en drie
specialisten op het gebied van thuiszorg,
gehandicaptenzorg en de geestelijke
gezondheidzorg. De leden zijn de oren
en ogen in de samenleving en signaleren
daar waar het goed gaat, misgaat en
verbeterd kan worden. Deze signalen en
verbetervoorstellen bespreken we met de
Sociale Dienst Drechtsteden en nemen we
mee bij de advisering.

De Regionale adviesraad Wmo is er voor u!
De Raad monitort de uitvoering van de Wet
maatschappelijk ondersteuning (Wmo) voor de
inwoners van de Drechtsteden.
Nu we (langer) zelfstandig thuis blijven wonen is
daar soms ondersteuning bij nodig.
Die ondersteuning kan, onder andere, worden
gegeven in de vorm van huishoudelijke hulp,
dagbesteding, hulpmiddelen zoals een rolstoel,
woningaanpassingen en het collectieve vervoer
in de Drechtsteden, de Drechthopper.

Meer informatie
Op onze website kunt u lezen met welke
onderwerpen we ons bezig houden en
welke adviezen wij hebben uitgebracht.
Uw ervaring horen we graag
Als u wilt aangeven hoe de ondersteuning
beter kan, dan hoop ik dat u contact zoekt
met een van de leden. Mopperen op een
verjaardag of met de buurvrouw lost niets
op, dus schroomt niet om een Wmoraadslid aan te spreken. Hun gegevens
vindt u op onze website.
Want alleen samen kunnen we ons doel
bereiken: goede ondersteuning voor de
mensen die dit nodig hebben.

Ir. Pieter Struijs,
Voorzitter Regionale adviesraad
Wmo Drechtsteden
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Gemeente HardinxveldGiessendam sluit aan bij
de Drechtsteden
Per 1 januari 2018 sluit de gemeente Hardinxveld-Giessendam aan bij het
samenwerkingsverband Drechtsteden. Dat betekent dat inwoners van deze
gemeente zich vanaf 2018 bij de Sociale Dienst Drechtsteden moeten melden
als ze ondersteuning nodig hebben via de Wmo. Inwoners van HardinxveldGiessendam die op dit moment gebruikmaken van een Wmo-voorziening
hebben een brief ontvangen met informatie over deze overgang. De gemeente
Hardinxveld-Giessendam en de Sociale Dienst Drechtsteden werken nauw samen
om de overgang goed te regelen.

Deze informatiekrant is een uitgave van de Sociale Dienst Drechtsteden.
De Sociale Dienst Drechtsteden is de regionale sociale dienst voor de gemeenten Alblasserdam,
Dordrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht, Zwijndrecht en (per 1-1-2018)
Hardinxveld-Giessendam.
Contact met de Sociale Dienst Drechtsteden
078 770 8910 op werkdagen tussen 10.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur
06 362 416 62 (WhatsApp) op werkdagen tussen 8.30 en 16.30 uur
socialedienstdrechtsteden.nl/vragen

Samen werken
aan zelfstandigheid

