
Met het oog op morgen

Hoe zat het ook weer?
Op 11 maart is door de Bewonersvereniging voor de inwoners van het dorp een introductie-avond 
georganiseerd over de gevolgen van de bezuinigingen in de zorg voor de burgers en de mogelijk-
heden hoe dat in dorpsverband eventueel aangepakt kan worden.

Zo’n 100 mensen waren aanwezig en hebben actief meegedacht. Hieruit heeft de werkgroep 4 on-
derwerpen geselecteerd waarvan men vindt dat die echt aangepakt moeten worden.
* Centraal, sociaal meldpunt (zorgvragers & - aanbieders)
* (sociale) activiteiten organiseren
* (digitale) hulpmiddelen
* (digitale) kennisbank.

Wat is er verder gebeurd?
Ruim 30 mensen gaven op 11 maart aan over deze onderwerpen verder mee te willen denken. Op 
22 april is met een deel van deze mensen (sommigen waren helaas verhinderd) de 4 genoemde 
onderwerpen verder uitgewerkt.

Dit heeft niet alleen verrassend concrete ideeën en suggesties opgeleverd maar ook het aanbod van 
vele aanwezigen om actief mee te willen werken om dingen mogelijk te maken.

De uitkomsten van 22 april zijn vervolgens besproken in de werkgroep Wmo van de Bewonersver-
eniging. Conclusie: we hebben heel veel goede ideeën ontvangen en kiezen voor een stapsgewijze 
invoering onder het motto: doe de dingen die je doet, goed.

Centraal, sociaal meldpunt.
Er is duidelijk behoefte aan een centraal, sociaal meldpunt. Daar moet alles samenkomen: vraag 
& aanbod. Daardoor ontstaat een goed overzicht wat er nodig is in het dorp en wat er “in de aan-
bieding is”. Het moet ook een plek zijn in het dorp waar mensen binnen kunnen lopen. Dit heeft 
de eerste prioriteit van de werkgroep en zij hebben zich de ambitieuze doelstelling gesteld om dit 
uiterlijk 1 oktober van start te laten gaan.

Uitdagingen
Veel mensen die iets voor iemand doen omdat degene daartoe zelf niet meer in staat is, realiseren 
zich vaak helemaal niet dat ze eigenlijk mantelzorger zijn. Wij hopen met deze mensen in contact 
te komen. Daarnaast zijn de namen en adressen van “officiële”, geregistreerde mantelzorgers 
vanwege privacywetgeving niet vrij beschikbaar. Daardoor hebben we ook nog geen goed overzicht 
van mantelzorgers en met welke ondersteuning mantelzorgers nu echt geholpen zouden zijn. Bent 
u mantelzorger, meld u aan via ons e-mail adres werkgroepwmo@bewonersverenigingkerkave-
zaath.nl of kent u een mantelzorger, stimuleer hem of haar zich bij ons aan te melden.

Mensen vragen niet zo maar hulp. Het gaat tijd kosten deze groep te bereiken en te overtuigen. De 
bereidheid bij dorpsbewoners om dingen te doen en zelfs welke dingen dat zijn, is aardig in beeld.

De komende maand gaat de werkgroep in een projectplan uitwerken wat er nodig is voor het 
meldpunt en welke rol dat gaat vervullen. Tevens worden de taken verdeeld om ervoor te zorgen 
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De komende maand gaat de werkgroep in een projectplan uitwerken wat er nodig is voor het 
meldpunt en welke rol dat gaat vervullen. Tevens worden de taken verdeeld om ervoor te zorgen 
dat we op 1 oktober een volledig werkzaam meldpunt hebben.

Het vervolg
Wanneer het meldpunt operationeel is zal de werkgroep de andere drie speerpunten, (sociale) acti-
viteiten organiseren, (digitale) hulpmiddelen
& (digitale) kennisbank, oppakken en uitwerken.

Samenvattend:
De Werkgroep Wmo wil vaart maken met de start van een centraal, sociaal meldpunt. Naast het 
samenbrengen van vraag en aanbod is daar ook informatie aanwezig de zorg en hulp die nog wel 
mogelijk is.

Vanzelfsprekend houden wij u, via deze Wmo Bulletins, op de hoogte over de verdere ontwikkelin-
gen in de zorg op de hoogte!
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