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Waarom kiezen voor 
Zorgverzekering Drechtsteden?

 Totaalpakket met ruime vergoedingen.
 De sociale dienst geeft een korting op de 

premie van minimaal 17 euro per maand.
 Keuze uit 6 pakketten: kies het pakket dat 

het beste bĳ  uw situatie past.

Er is keuze uit 2 verzekeraars: VGZ en CZ. U kiest bovenop de 
verplichte basisverzekering een aanvullende verzekering die het 
beste bĳ  uw situatie past. U kunt per verzekeraar kiezen uit 3 
pakketten met ruime vergoedingen.

Wat is het?

Basis
verzekeringOF

VOORBEELDEN VERZEKERDE ZORG:

ZORGVERZEKERING DRECHTSTEDEN:

Aanvullend
Pakket

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

• Tandarts
• Fysiotherapie
• Brillen & lenzen

Premiekorting 
sociale dienst: 
€17,- per maand

+ pakket 1
• Orthodontie
• Ruimere ver-
goeding voor
fysiotherapie 

Premiekorting 
sociale dienst: 
€17,- per maand

+ extra korting verzekeraar

+ pakket 1 & 2
• eigen bĳdrage CAK
• Vervangende mantelzorg
• Verzekeren of gespreid 
betalen eigen risico

Premiekorting sociale 
dienst: 33,- per maand

Voor inwoners van de Drechtsteden met een huishoud inkomen 
van minder dan € 1998,36 bruto per maand.

Voor wie?

INKOMEN HUISHOUDEN UITREKENEN:

minder dan
€1998,36 bruto
per maand

uzelf

inkomen kind
telt niet mee

partner

Als u alleen woont, mag uw inkomen ook maximaal €1998,36 
bruto per maand zĳ n. Het bruto maandinkomen van andere 
huisgenoten en inwonende kinderen telt niet mee.

U vindt het bruto maandinkomen op uw salarisstrook
of op de inkomensspeci� catie van uw uitkering.

Zo werkt het

Kĳ k of het inkomen van uw huishouden 
lager is dan € 1998,36 bruto per maand.

• Bedenk welke zorg u nodig heeft 
• Kĳ k op www.gezondverzekerd.nl in 

welk pakket deze zorg wordt vergoed.

• Kies het pakket dat het beste bĳ  
uw situatie past

• Sluit de Zorgverzekering af voor 1 januari 
2017 via www.gezondverzekerd.nl of 
vul het papieren formulier in en stuur 
dit op.

Goed verzekerd
met Zorgverzekering 
Drechtsteden

Voordelige premie en ruime vergoedingen

Voor 2017 biedt de Sociale Dienst Drechtsteden 
inwoners van de Drechtsteden weer de mogelĳ kheid 
om een collectieve zorgverzekering af te sluiten. 
U sluit hiermee een basis- en een aanvullende ziekte-
kostenverzekering af die veel zorgkosten ruim vergoedt. 
U betaalt voor deze uitgebreide zorgverzekering minder 
dan normaal, want de sociale dienst betaalt mee en de 
verzekeraar geeft korting. U kunt gebruik maken van de
Zorgverzekering Drechtsteden als het inkomen van uw
huishouden niet meer is dan € 1998,36 bruto per maand.

Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3

• Tandarts
• Fysiotherapie
• Brillen & lenzen

+ pakket 1
• Orthodontie
• Ruimere vergoeding 
   voor fysiotherapie 

+ pakket 1 en 2
• eigen bĳ drage CAK
• Vervangende
   mantelzorg
• Verzekeren of gespreid  
   betalen eigen risico

Premiekorting sociale dienst

€17,- per maand €17,- per maand €33,- per maand

+ extra korting verzekeraar
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GOed verzekerd Met zOrGverzekerinG drechtsteden

In 2016 zijn de eigen bijdragen 
Wmo in de Drechtsteden aange-
past. Voor de meeste mensen die 
gebruik maken van een Wmo-
voorziening via de Sociale Dienst 
Drechtsteden is hierdoor de eigen 
bijdrage Wmo omlaag gegaan. 
Voor individuele begeleiding of 
dagbesteding hoeft u helemaal 
geen eigen bijdrage meer te  
betalen. 

Voor de meeste voorzieningen 
geldt de verlaagde eigen bijdrage 
vanaf 1 januari 2016 (dus met te-
rugwerkende kracht). De verlaging 
van de eigen bijdrage Wmo geldt 
ook in 2017.

Brief van het CaK
Heeft u een Wmo-voorziening via 
de Sociale Dienst Drechtsteden?  
Dan heeft u van het CAK bericht 

gehad hoe hoog uw nieuwe eigen 
bijdrage is en of u geld terug krijgt. 
Het kan zijn dat de hoogte van 
uw eigen bijdrage Wmo toch niet 
veranderd is. Dit hangt af van uw 
inkomen en vermogen en of u ook 
nog gebruik maakt van andere 
Wmo-voorzieningen. 

verlaGinG eiGen bijdraGe WMO

Voor 2017 biedt de Sociale Dienst 
Drechtsteden inwoners van de 
Drechtsteden weer de mogelijkheid 
om een collectieve zorgverzekering 

af te sluiten. U sluit hiermee een 
basis- en een aanvullende ziek-
tekostenverzekering af die veel 
zorgkosten ruim vergoedt. U betaalt 

voor deze uitgebreide zorgverzeke-
ring minder dan normaal, want de 
sociale dienst betaalt mee en de 
verzekeraar geeft korting.  

U kunt gebruik maken van de Zorg-
verzekering Drechtsteden als het in-
komen van uw huishouden niet meer 
is dan € 1998,36 bruto per maand.



INFORMATIEKRANT WMO IN DE DRECHTSTEDEN

dienstencheques nu OOk zOnder internet  
te reGelen
Inwoners van de Drechtsteden die 
ouder zijn dan 75 jaar, mantelzorger 
zijn of een Wmo-indicatie hebben 
voor huishoudelijke ondersteuning, 
kunnen met dienstencheques extra 
hulp in het huishouden kopen. Het 
aanvragen en beheren van de dien-
stencheques kan via internet. Kunt u 
niet goed overweg met een compu-
ter of gebruikt u nog geen e-mail? 
Dan is het ook mogelijk om dien-
stencheques te kopen bij de balie 
van de sociale dienst. Hiervoor is een 
speciale dienstenstempel nodig.

hoe werKt de dienstenstempel?
De dienstenstempel kan eenvoudig 
zonder e-mail en computer gebruikt 
worden. Door met de stempel op 
een speciaal beeldscherm te druk-
ken dat bij de sociale dienst staat, 

kunt u bepaalde acties uitvoeren. 
Zoals dienstencheques kopen, een 
automatische incasso regelen, een 
zorgaanbieder kiezen en goedkeu-
ring geven om geleverde hulp te 
betalen met een dienstencheque. In 
december 2016 komen de speciale 
beeldschermen ook beschikbaar 
op andere locaties, zoals het ge-
meentehuis of Wmo-loket in uw 
gemeente.

dienstenstempel aanvragen
Wilt u gebruik maken van de dien-
stenstempel om dienstencheques 
te kopen en te beheren? Neem dan 
contact op met onze klantenservice. 
Wilt u dienstencheques bestellen 
via internet? 
Kijk dan op www.wmodrechtste-
den.nl/dienstencheque.

De Drechthopper is het vertrouwde 
taxibusvervoer in de Drechtsteden. 
Dit blijft zo. Wel krijgt de Drechthop-
per in 2017 een nieuw gezicht en 
nieuwe vervoerders. Klanten van de 
Drechthopper kunnen op dezelfde 
manier gebruik blijven maken van 
de Drechthopper, met dezelfde 
Drechthopperpas. Veiligheid, stipt-

drechthOpper nieuWs
heid en een goede dienstverlening 
blijven voorop staan.

nieuwe vervoerders in 2017
Per 1 februari 2017 gaan andere taxi-
bedrijven de Drechthopper rijden. 
Dit komt door een aanbesteding die 
gedaan is omdat het huidige con-
tract afloopt. Bij het selecteren van 

de taxibedrijven is vooral gelet op 
de kwaliteit van de dienstverlening. 

ritprijs Betalen via uw 
BanKreKening
Betaalt u uw ritprijs met een automa-

tische afschrijving van uw bankreke-
ning? En wilt u dit ook na 1 februari 
2017 blijven doen? Vul dan het nieuwe 
machtigingsformulier in dat u per 
post ontvangt. U kunt het formulier 
ook vinden op www.drechthopper.nl. 

Door met de stempel op een speciaal beeldscherm te drukken kunt u bepaalde acties uitvoeren.

dienstenCheques ooK in 2017
Ook in 2017 kunt u uw dienstencheques nog gebruiken en nieuwe 
dienstencheques kopen. De Dienstencheque Drechtsteden is er voor 
75-plussers, mantelzorgers en mensen met een Wmo-indicatie voor 
huishoudelijke ondersteuning. Met de dienstencheque kunt u huis-
houdelijke hulp kopen voor een speciaal tarief van € 6,50 per uur. 

U kunt de dienstencheques inzetten voor de gebruikelijke huishou-
delijke werkzaamheden of extra werkzaamheden zoals: ramen was-
sen, grote schoonmaak, was- en strijkservice, boodschappen doen en 
begeleiding bij activiteiten. De dienstencheque komt niet in plaats 
van huishoudelijke ondersteuning via de Wmo, maar is voor extra 
werkzaamheden. 

>  Kijk voor de voorwaarden en meer informatie op 
www.wmodrechtsteden.nl/dienstencheque 

Kunt u niet goed overweg met een computer of gebruikt u nog geen e-mail? Dan is het ook 

mogelijk om dienstencheques te kopen bij de balie van de sociale dienst.



,,Ik teken en schilder graag dieren en 
andere dingen uit de natuur”, vertelt 
Linda (36) als ze trots haar werk 
toont. De kleuren spatten er vanaf. 
,,Ik vind het leuk om vrolijke kaarten 
te maken en te sturen en daarmee 
mensen blij te maken.”
De rust om haar creativiteit weer 
volop de ruimte te geven, heeft ze 
nog niet zo lang. Achteraf al van 
kinds af aan tobt ze met depressie 
en angsten. ,,Nee ik was geen vrolijk 
kind. Ik keek tegen alles op: oh, hoe 
moet ik dat doen.” Pas in haar tiener-
jaren wordt de diagnose depressie 
gesteld en volgt hulp. ,,Ik kreeg medi-
cijnen, voerde soms een gesprek met 
een hulpverlener”, vertelt ze. 

LinDa staat weer positief in het Leven

‘beGeleidinG Geeft Me structuur en ruiMte’

geduld
Linda volgt de kunstacademie, 
woont op diverse plekken in het land. 
,,Achteraf bleek ik ook een hechtings-
stoornis te hebben. Dan voel je jezelf 
overal alleen. Ik zocht hulp, omdat 
het niet goed met me ging. Ik bleef 
depressief.” 
Opname bij de Hoop in Dordrecht 
was het begin van een stabieler 
leven. Ze woonde intern en kreeg er 
een baan. ,,Ik had betrouwbare col-
lega’s met heel veel geduld. En ik heb 
geleerd om mezelf niet langer voor te 
houden: ‘je moet niet zeuren, gewoon 
doorgaan’, zoals ik van thuis heb 
meegekregen.  Milder voor mezelf 
zijn, heeft me veel ruimte gegeven.” 

danKBaar
Zoveel dat ze buiten de Hoop verder 
kon. ,,Maar ik bleek nog niet beter 
te zijn en raakte met mijn baan 
van 32 uur overbelast.” Dat was het 
moment waarop Linda in de Wajong 
belandde. ,,Sinds die tijd gaat het be-
ter. Ik stelde me niet aan; er was wel 
degelijk iets met me aan de hand. 
Door die erkenning kreeg ik rust.” 
Dat was ook het moment waarop 
Linda met begeleiding vanuit de 
WMO te maken kreeg. ,,Ik ben heel 
dankbaar dat de WMO bestaat. 
Ik krijg fijne begeleiding van een 
coach. Met haar plan ik mijn week, 
kijken we of ik genoeg leuke dingen 
doe, waar voor mij de positieve ener-

gie zit. Mijn sociale netwerk is heel 
belangrijk voor me. Ik heb een paar 
hele goede mensen om me heen, die 
me accepteren zoals ik ben.”

trots als een pauw
Structuur blijft belangrijk voor 
Linda. Ook daarin ondersteunt de 
coach haar. ,,We nemen door hoe 
het gaat met eten, slapen. Met haar 
heb ik de puntjes op de i gezet. Ik 
ben heel blij dat ik hiervoor de tijd 
heb gekregen.” In januari is de be-
geleiding afgerond. ,,Ik ben zo trots 
als een pauw dat ik het niet meer 
nodig heb. Ik zie het leven weer zit-
ten en ben me er heel bewust van: 
wat is er goed voor me gezorgd!”

van wandelen en lekker buiten zijn met de hond krijgt Linda energie.  
vanuit de wajong is Linda begonnen als zelfstandig illustratrice. 
Met succes. ,,Dat dit mogelijk is, voelt als een enorme luxe.”

De kleuren spatten van haar kunstwerken af. ,,ik vind het leuk om  
vrolijke kaarten te maken en te sturen en daarmee mensen blij te maken.” 

structuur is belangrijk:  ,,Met mijn coach neem ik door hoe het gaat  
met eten, slapen, uitrusten. Met haar heb ik de puntjes op de i gezet.”



cOntact
Deze informatiekrant is een uitgave 
van de Sociale Dienst Drechtsteden.

heeft u vragen?
Bel dan naar onze klantenservice via 
078 – 770 89 10. Dit kan op werk-
dagen tussen 10.00 en 12.00 uur en 
tussen 13.00 en 15.00 uur.  U kunt uw 
vraag ook stellen via het contactfor-
mulier op www.wmodrechsteden.nl.  
U krijgt uiterlijk de volgende werk-
dag een reactie. 

postadres
Sociale Dienst Drechtsteden, 
Afdeling Wmo
Postbus 619, 3300 AP Dordrecht

Een scootmobiel lijkt een beetje op 
een brommer met 3 wielen en is 
bestemd voor mensen die slecht ter 
been zijn. Het rijden op een scoot-
mobiel hoeft niet moeilijk te zijn. 
Wel is het belangrijk dat u weet 
hoe u het voertuig moet besturen 
en welke verkeersregels er zijn.

Heeft u een scootmobiel via de 
Wmo? Dan is de maximumsnelheid 
afgesteld op 12 km/u. Deze snelheid 
is vastgelegd in het contract met 
de leveranciers. Met een opgeladen 
accu kan er ongeveer 25 km gereden 
worden.

verKeersregels
Op de stoep, een voetpad of in een 

rijden Met een scOOtMObiel

svb Gaat declaraties cOntrOleren

winkelcentrum moet u de verkeers-
regels volgen die voor voetgangers 
gelden. Zet daarom de snelheid van 
de scootmobiel in de laagste stand. 
Op het fietspad gedraagt u zich als 
een fietser. Pas uw snelheid aan. 

tips voor het goed leren om-
gaan met een sCootmoBiel 
•  Rijdt altijd recht een stoep/drem-

pel op en af. Als het kan op de plek 
waar een verlaging in de  stoep zit.

• Neem de bochten rustig.
•  Rijdt u op een weg die aan de zij-

kanten zeer schuin afloopt. Neem 
dan de ruimte en rijdt op een vlak 
deel van de weg.

•  Gebruik de spiegel zodat u ook het 
verkeer achter u kunt zien.

In 2013 introduceerde onze Koning 
in de troonrede de participatie-
maatschappij: “De klassieke ver-
zorgingsstaat verandert langzaam 
maar zeker in een participatiesam-
enleving. Van iedereen die dat kan 
wordt gevraagd verantwoordelijk-
heid te nemen voor zijn of haar 
eigen leven en omgeving.” Het 
werden historische woorden en zij 
zijn grootscheeps opgepikt door de 
media, hét woord van het jaar 2013 
en inmiddels niet meer weg te den-
ken uit ons collectieve vocabulaire.
Iedereen moet, zo lang mogelijk 

saMen  verbeteren
ingezonDen Door De regionaLe aDviesraaD wMo DrechtsteDen

zelfstandig kunnen wonen en mee 
kunnen doen aan de samenleving. 
Als daar hulp bij nodig is omdat ie-
mand iets niet zelf kan, wordt eerst 
gekeken wat hij wel kan, dan wat 
zijn of haar familie, vrienden, buren 
of vrijwilligers kunnen doen. Vervol-
gens is de vraag welke professionele 
hulp, zorg of ondersteuning nodig 
is. Dan is er zorg vanuit de zorg-
verzekeraar en maatschappelijke 
ondersteuning vanuit de gemeente 
(Wmo): o.a. huishoudelijke hulp, 
begeleiding en woon- en vervoers-
voorzieningen.

De Drechtsteden gemeenten hebben 
de uitvoering van deze maatwerk-
voorzieningen toevertrouwd aan de 
Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).
De Regionale Adviesraad Wmo be-
waakt de kwaliteit van deze onder-
steuning door intensief overleg met 
SDD en advisering aan het Drecht-
steden bestuur.
Om dit goed te kunnen doen heb-
ben wij van de gebruikers sugges-
ties nodig ter verbetering van de 
kwaliteit, kortom we moeten samen 
verbeteren!
Uw suggesties zijn zeer welkom bij 

•  Geef op tijd aan als u van richting 
wilt veranderen. 

•  Gebruik de claxon alleen in een 
gevaarlijke situatie. 

•  Stap uit als het kan en parkeer 
uw scootmobiel op een plek waar 
niemand er last van heeft. 

Veilig Verkeer Nederland geeft 
opfriscursussen voor rijden met uw 
scootmobiel. Meer informatie hier-
over vindt u via de website  
https://vvn.nl/ en de zoekoptie 
scootmobiel.

Ontvangt u via de Sociale Dienst 
Drechtsteden een Persoonsgebon-
den budget (PGB) voor huishoude-
lijke ondersteuning, dagbesteding 
of individuele begeleiding?  
En heeft u minimaal één zorgverle-
ner waarvoor u met een urenbriefje 
of factuur declareert? 

Dan is het voor u belangrijk om te 
weten dat de Sociale Verzekerings-
bank (SVB) sinds 1 november uw 

Bericht voor pgB-houDers: 

declaraties eerst gaat controleren 
voordat deze uitbetaald worden. 

Het is daarom belangrijk om uw 
declaraties goed in te vullen. Als 
er in uw declaratie gegevens ont-
breken, stuurt de SVB de declaratie 
naar u terug met aanwijzingen 
om deze op de juiste manier in te 
vullen. Na ontvangst van de juist 
ingevulde declaratie, betaalt de SVB 
de zorgverlener doorgaans binnen 

10 werkdagen voor u uit.

waar moet uw deClaratie 
aan voldoen?
In de declaratiewijzer legt de SVB 
stap voor stap uit waar een decla-
ratie aan moet voldoen. Ook vindt 
u hier tips hoe u snel en veilig uw 
declaratie kunt indienen. U vindt de 
declaratiewijzer op de website van 
de SVB. Ga naar www.svb.nl en typ 
“declaratiewijzer” in het zoekveld.

de lokale Wmo-raad in uw eigen  
gemeente, iedere lokale raad heeft 
een afgevaardigde in de regionale 
raad die de suggesties kan door-
spelen.
De verslagen van onze vergaderin-
gen en de gegeven adviezen staan 
op de website www.regionale- 
adviesraadwmodrechtsteden.nl 

Bij voorbaat dank,
 
ir. Pieter Struijs
Voorzitter Regionale Adviesraad 
Wmo Drechtsteden


