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Meer ondersteuning nodig?

Voorwoord
Beste lezer,
Voor u ligt weer een nieuw bewaarnummer van
de Bijblijver. In deze Bijblijver vindt u allerlei
informatie over Wmo, wonen, welzijn en zorg in
de gemeente Midden-Drenthe. Vindt u in deze
Bijblijver niet wat u zoekt of wilt u graag meer
informatie? Neem dan contact met ons op. U kunt
ons bellen op telefoonnummer 088 16 51 200.
Onze medewerkers helpen u graag.
Vanaf dit jaar is de Bijblijver niet meer huis-aanhuis bezorgd omdat we rekening willen houden
met het milieu. We bekijken natuurlijk of deze
nieuwe manier van verspreiden voldoet.
Het is weer een overzicht van veel activiteiten en
mogelijkheden in onze mooie gemeente en we
hopen natuurlijk dat u de informatie vindt die u
zoekt.
Ik wens u veel leesplezier!
Paul Vlootman
directeur
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Langer thuis
wonen in
Midden-Drenthe
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De overheid stimuleert mensen om langer thuis te blijven
wonen. Zo lang u gezond bent, kan dat prima. Maar hoe blijft
u zelfredzaam als u gezondheidsklachten krijgt?
We nemen een voorbeeld.
Stel: u breekt uw
rechterarm en u bent
rechts. Wat wordt er dan
van u verwacht?
Dan gelden de volgende
vragen:

Wat kunt u zelf?
In eerste instantie is het belangrijk om goed te kijken wat u
zelf nog kunt doen. Als het gaat om het huishouden, kunt u
misschien niet meer stofzuigen maar wel afstoffen. U kunt
misschien niet meer een blouse met knopen aan doen, maar wel
een t-shirt. Het betekent “omdenken”. U deed altijd iets op een
bepaalde manier. Maar zijn er nog andere manieren mogelijk om
toch iets voor elkaar te krijgen?

Kan iemand uit uw omgeving helpen?
Vervolgens kunt u in uw omgeving kijken wie iets samen met
u of voor u kan doen. Denk bijvoorbeeld aan een familielid die
boodschappen kan doen. Of een buurman die uw container
bij de weg kan zetten als u dat zelf niet kunt. Vaak blijkt dat
mensen best een handje willen helpen.

Zijn er ‘voorliggende’ voorzieningen?
Als uw omgeving u niet kan helpen, dan zijn er verschillende
voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Bijvoorbeeld:
• de maaltijdservice;
• het huren van hulpmiddelen;
• een kapper thuis laten komen.
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Vrijwilligers
Dan zijn er ook vrijwilligersorganisaties, die u kunnen en
willen helpen. Bijvoorbeeld een vrijwilliger om met u naar het
ziekenhuis te gaan, een klusje te doen of te helpen bij uw
administratie. Maar het kan ook zijn dat u, om welke reden
dan ook, weinig buiten komt en/of weinig mensen ontmoet.
Een vrijwilliger kan bij u langskomen voor een bezoekje of
een uitstapje. Of u kunt gebruik maken van de activiteiten,
workshops en cursussen die georganiseerd worden in de
gemeente.

Professionele zorg
Blijven uw gezondheidsklachten? En heeft u extra zorg nodig?
Of moet er een aanpassing in uw woning worden gedaan?
Dan zijn er verschillende wetten die u kunnen helpen.
Bijvoorbeeld de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en
de Wet langdurige zorg (Wlz). Meer informatie hierover vindt u
verderop in de Bijblijver.
In deze Bijblijver vindt u meer informatie over wat Welzijnswerk
Midden-Drenthe voor u kan betekenen. Wij geven niet alleen
informatie en advies op het gebied van zelfredzaamheid.
Wij bieden ook hulp en ondersteuning in allerlei verschillende
vormen. Wij kijken samen met u waar u behoefte aan heeft.
Wat uw vraag ook is, wij denken graag met u mee!

6

2
Vraag het
Welzijnswerk
Midden-Drenthe
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Welzijnswerk Midden-Drenthe is er voor alle inwoners
van Midden-Drenthe. Of u nu jong bent, of al wat ouder,
iedereen kan bij ons terecht met vragen op het gebied van
welzijn, Wmo, wonen en zorg. Ook kunt u bij ons terecht met
vragen over maatschappelijk werk, cliëntondersteuning,
vrijwilligerswerk, mantelzorg en leefbaarheid.
Vragen die u bijvoorbeeld kunt stellen zijn:
• Ik wil graag vrijwilligerswerk doen, waar kan ik terecht?
• Ik heb een brief gekregen, maar snap niet goed wat er in
staat, kunnen jullie mij helpen?
• Kan ik ook ’s avonds met de Plusbus?
• Ik heb een leuk idee om mijn buurt op te knappen. Waar kan
ik met mijn idee terecht?
• Zijn er ook activiteiten voor (jonge) mantelzorgers?
• Het huishouden wordt mij te zwaar, welke mogelijkheden zijn
er?
• Ik heb hoge zorgkosten en moet vaak naar het ziekenhuis.
Welke tegemoetkomingen zijn er?
• Ik wil veranderen van zorgaanbieder, is dat mogelijk?
• Welke hulpmiddelen zijn er zodat ik langer thuis kan wonen?
• Mijn kind heeft autisme en wordt gepest bij het buiten
spelen, wie kan mij helpen?
• Mijn broer heeft een verstandelijke beperking. Ik ben zijn
mantelzorger, maar zie door de bomen het bos niet meer,
wat nu?
• Wat is respijtzorg?
• Ik ga scheiden, wie kan mij ondersteunen bij alles wat op me
af komt?

De cliëntondersteuner
De cliëntondersteuners van Welzijnswerk luisteren, denken
mee en geven informatie en advies bij vragen die u heeft op
het gebied van wonen, (jeugd)zorg, welzijn, onderwijs, werk,
dagbesteding en inkomen. Samen met u zoeken we naar een
oplossing die het beste past bij uw situatie of vraag. Heeft u
zorg of ondersteuning nodig van professionele organisaties?
Dan kunnen we u helpen om uit te zoeken waar u moet zijn en
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hoe u dit kunt aanvragen. Als u wilt, komen we bij u thuis langs.
Natuurlijk mag er altijd iemand bij het gesprek aanwezig zijn die
u vertrouwt.

Voor wie?

De onafhankelijke cliëntondersteuning is er voor alle inwoners
van Midden-Drenthe.

Als het ingewikkeld wordt…

Het kan zijn dat u al te maken heeft met verschillende
organisaties, instanties en diverse wet- en regelgeving. Soms
ziet u dan door de bomen het bos niet meer. Wij kunnen u
helpen om het een en ander goed op elkaar af te stemmen en te
verduidelijken.

Contact

U kunt bij Welzijnswerk een afspraak maken voor een gesprek.
Daarvoor heeft u geen verwijzing nodig en de hulp is gratis.

Maatschappelijk werk
Problemen zijn er om op te lossen. Iedereen heeft wel eens
problemen. Meestal lost u die zelf op maar soms lukt dat niet.
Vooral als het gaat om ingewikkelde problemen of verschillende
problemen tegelijkertijd.
In zo’n geval kunt u terecht bij het maatschappelijk werk.
Eigenlijk kunt u elke vraag, ieder probleem aan ons voorleggen
De maatschappelijk werkers kunnen hulp bieden bij:
• assertiviteit;
• huiselijk geweld;
• geldzorgen / schulden;
• eenzaamheid;
• opvoeding;
• gezondheid;
• rouw- en verliesverwerking; • echtscheiding;
• relaties; met uw partner,
• verwerking;
kinderen, familie, buren.
• identiteit;
Het maatschappelijk werk heeft dagelijks spreekuur van 10.30
tot 12.30 uur aan de Nassaukade 4 in Beilen. U kunt ons
telefonisch bereiken op 0593 52 22 62.
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Ouderenwerk
Ouderen blijven steeds langer zelfstandig thuis wonen. Aan de
ene kant is dat mooi: zo houdt u de regie op uw eigen leven.
Aan de andere kant komt u soms misschien voor lastige vragen
te staan. De ouderenwerkers van Welzijnswerk Midden-Drenthe
kunnen u dan helpen. U kunt ons vinden op de verschillende
locaties van Welzijnswerk. Ook bezoeken we regelmatig plekken
waar veel ouderen wonen. Wilt u graag dat we bij u thuis
langskomen? Ook dat kan. U kunt ons dan bellen voor een
afspraak.
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Contact opnemen met 			
Welzijnswerk Midden-Drenthe
Onze medewerkers zijn overal te vinden. Op straat, in de dorpen
of bijvoorbeeld bij bijeenkomsten. Maar u kunt ook zelf contact
met ons opnemen.
Wij zijn bereikbaar op 088 16 51 200:
• van maandag tot en met donderdag van 08.30-13.30 uur
• op vrijdag van 08.30-12.00 uur
Natuurlijk kunt u ook een e-mail sturen naar:
• beilen@welzijnswerkmd.nl
• smilde@welzijnswerkmd.nl
• westerbork@welzijnswerkmd.nl
Of u kunt ons bezoeken:
• Beilen
Hofstraat 19
9411 LA Beilen
• Smilde
Stuurboord 1
9422 HT Smilde
• Westerbork Burg. Van Weezelplein 10 9431 AG Westerbork
Als u dat wilt kunnen wij ook bij u thuis komen voor een
persoonlijk gesprek.
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Welzijn
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Welzijnswerk Midden-Drenthe ondersteunt vrijwilligers in
dorpen, wijken en buurten bij het organiseren van activiteiten
en cursussen. Wij organiseren samen met u en andere
organisaties ook themabijeenkomsten. Denk bijvoorbeeld
aan een themabijeenkomst dementie of workshops voor
vrijwilligers. Ook zijn er verschillende projecten waar u aan
mee kunt doen.

Seniorenvoorlichting voor 80+
Bij seniorenvoorlichting geven vrijwillige adviseurs informatie en
advies aan mensen boven de 80 jaar over hoe zij zelfredzaam
kunnen blijven. De seniorenvoorlichters hebben een brede
kennis van de mogelijkheden als het gaat om wonen, vervoer,
zorg, welzijn, financiële regelingen, activiteiten en het vinden van
de juiste vorm van hulp en ondersteuning

Hoe werkt het?

U ontvangt een brief met daarin de vraag of u door een
seniorenvoorlichter bezocht wil worden. Daarna belt de
seniorenvoorlichter u en vraagt of u belangstelling heeft voor
een bezoek. Als u dit wilt, maakt de seniorenvoorlichter een
afspraak met u en komt daarna bij u thuis op bezoek.
Aan de hand van een vragenformulier gaat u samen in
gesprek over allerlei onderwerpen die te maken hebben met
zelfredzaamheid zoals wonen, vervoer, contacten, activiteiten.
De seniorenvoorlichter geeft u aan de hand van uw situatie
informatie en tips waar u uw voordeel mee kunt doen.
Het bezoek is vrijblijvend en gratis.
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De buurtacademie
Binnen de gemeente Midden-Drenthe zijn er in meerdere
dorpen werkgroepen buurtacademie die cursussen organiseren
voor volwassenen. Welzijnswerk Midden-Drenthe ondersteunt
deze werkgroepen. De cursussen van de buurtacademie
worden zoveel mogelijk afgestemd op wat de inwoners
graag willen doen/leren. Bent u benieuwd wat er bij u in de
buurt georganiseerd wordt of heeft u een goed idee voor een
workshop of training? Neem dan contact op met de werkgroep
in uw dorp.

Buurtacademie
Broekstreek

Lia van der Velde liaenmaxvdvelde@gmail.com

Drijber

buurtacademie@drijber.net

Elp

Elly Middelbos

elly.middelbos@hotmail.com

Hoogersmilde buurtacademie.hoogersmilde@kpnmail.nl
Hooghalen

Annet Klinkhamer info@annetklinkhamer.nl

Nieuw Balinge José Post

josepost4@hotmail.com

Spier

Lous Beuving

eijkpunt12@outlook.com

Westerbork

Albert Veldkamp

albertveldkamp@hetnet.nl

Wijster

Bertie Tjarks

janenbertietjarks
@gmail.com

Witteveen

Dina Berghuis

dinaberghuis@gmail.com

Meer informatie?

Voor meer informatie over de buurtacademie kunt u contact
opnemen met Tineke Posthoorn. Dit kan op telefoonnummer
088 16 51 200. Of mail naar t.posthoorn@welzijnswerkmd.nl.

Taalhuizen Midden-Drenthe
Wilt u beter leren lezen en schrijven? Dat kan!
Wist u dat er in Nederland 2.500.000 mensen zijn die niet goed
kunnen lezen en schrijven? Bent u er één van? En wilt u daar
graag iets aan doen? Dat kan! Kom langs bij een Taalhuis bij u in
de buurt. Wij helpen u graag! Zo kunt u bijvoorbeeld een gratis
taalcursus volgen. Er is een Taalhuis in de Bibliotheek van Beilen,
Smilde en Westerbork.

Meer weten?

Wilt u meer weten? Of hebt u nog vragen? Kom dan langs op
één van deze tijden. Dan is er iemand in het Taalhuis die u
verder kan helpen.
Beilen
dinsdag, 11.00-12.00 uur
Smilde
dinsdag, 15.00-16.00 uur
Westerbork
woensdag, 15.00-16.00 uur
U mag ook bellen naar Wilma
Stuit (Taalhuiscoördinator):
06 25 63 81 86

Taalvrijwilliger worden?
Wilt u mensen helpen om
beter te leren lezen en/
of schrijven? Word dan
taalvrijwilliger! Neem voor
meer informatie contact
op met Wilma Stuit via
taalhuis@welzijnswerkmd.nl
of 06 25 63 81 86.
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Cursus Werken met de e-overheid /
Klik en Tik
Tegenwoordig gaat bijna alles via de computer en het internet.
Je inschrijven voor een woning, toeslagen aanvragen, een baan
zoeken of je rijbewijs verlengen. Het lukt bijna niet meer zonder
computer. Voor veel mensen is dit erg lastig. Niet iedereen heeft
geleerd om met de computer te werken en de veranderingen
gaan snel. Wanneer je ook in de toekomst graag je eigen zaken
wilt blijven regelen is het belangrijk om dit tóch te leren.
In samenwerking met Welzijnswerk Midden-Drenthe bieden de
bibliotheken twee cursussen aan waarbij u leert om te werken
met de computer.

Werken met de e-overheid

Tijdens deze cursus leert u om via het internet zaken te doen
met de overheid. U vraagt uw DigiD aan en leert hier mee te
werken. De cursus duurt vier dagdelen. U kunt zich aanmelden
via de website van de bibliotheek in uw woonplaats.
Voor deze cursus hoeft u niets te betalen, hoeft u geen lid van
de bibliotheek te zijn en krijgt u een gratis werkboek.

Klik en Tik

Deze cursus is bedoeld voor mensen die graag meer willen doen
met de computer, maar niet weten hoe het werkt. U leert in
deze cursus stap voor stap typen, e-mailen en gebruik te maken
van het internet. De cursus duurt vijf dagdelen. U kunt zich
aanmelden bij de bibliotheek in uw woonplaats.
Voor de cursus hoeft u niets te betalen. Ook hoeft u geen lid van
de bibliotheek te zijn om mee te kunnen doen en krijgt u een
gratis werkboek.
Meer informatie kunt u vinden op www.welzijnswerkmd.nl.
Data worden op de website en in de krant bekend gemaakt.
Aanmelden kan via de website van de bibliotheek.
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De computersoos
Voor wie is de computersoos?

De computersoos is bedoeld voor senioren die de mogelijkheden
van een computer graag willen leren kennen, of die een vraag
hebben over het werken met hun laptop, IPad of een tablet.
Ook kunt u hier terecht met vragen over uw mobiele telefoon.

Hoe werkt het?

• Op afspraak. U belt of mailt naar Welzijnswerk 		
Midden-Drenthe met uw vraag.
• U wordt teruggebeld om uw vraag te bespreken.
• Als uw vraag binnen de mogelijkheden van de computersoos
past, wordt er een afspraak met u gemaakt.
• Behalve voor koffie en thee zijn er geen kosten aan
verbonden.

Waar?

In de Karspelhof aan de Hofstraat 19 in Beilen.

Contact

U kunt ons bellen op 088 16 51 200 op maandag tot en met
donderdag van 08.30-13.30 uur en op vrijdag van 08.30-12.00
uur. Ook kunt u een e-mail sturen naar beilen@welzijnswerkmd.nl.
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Het levensboek
Achter ieder mens schuilt een verhaal. Een levensboek is
een zeer persoonlijk geschiedenisboek. Een levensverhaal
met uitspraken, foto’s, gedichten, tekeningen, diploma’s,
geboorte-, trouw- en overlijdensberichten en vakantiekaarten.
En niet alleen verhalen en herinneringen van vroeger, ook
gebeurtenissen van nu en verwachtingen over wat nog komt
krijgen een plaats.

Waarover gaan de verhalen?

De verhalen gaan over alles wat een rol gespeeld heeft in uw
leven en waar u waarde aan hecht. Over waar u vandaan komt,
wat er speciaal is aan uw familie, de kindertijd, schooltijd,
werkervaringen, belangrijke mensen in uw leven, wonen, relatie,
kinderen, gezondheid, levensovertuiging.

Waarom een levensboek?

• Om samen herinneringen op te halen.
• Om herinneringen vast te houden en te bewaren.
• Om het verhaal door te geven aan anderen.
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Het levensboek schrijven

Het schrijven van het levensboek gebeurt door een geschoolde
vrijwilliger. De schrijver komt bij u thuis voor de gesprekken over
uw leven. Het maken van het levensboek gebeurt in een sfeer
van gezelligheid.
U gaat samen gedurende een half jaar in gesprek over uw
levensverhaal. De schrijver komt eens in de twee weken. Samen
met de schrijver bepaalt u de inhoud van uw boek. Na dat half
jaar wordt het boek samengesteld en gedrukt.

Wat kost het?

Per boek bent u ongeveer 20 tot 30 euro kwijt. De prijs hangt
af van de keuze die u maakt voor de omslag, het papier, het
drukken in zwart/ wit of kleur en dergelijke.

Belangstelling

Wilt u graag meer informatie of heeft u belangstelling voor dit
project? Neem dan contact op met Janet Moinat van
Welzijnswerk Midden-Drenthe:
T 088 1651 294
E j.moinat@welzijnswerkmd.nl

Repair Café
Het Repair Café is een gratis laagdrempelige ontmoetingsplek
voor inwoners van alle leeftijden, waar het draait om (samen)
repareren en van elkaar leren. Bezoekers nemen van thuis
kapotte spullen mee. In het Repair Café kunt u met deskundige
vrijwilligers aan de slag en bekijken of uw kleine huishoudelijke
apparatuur, (spel)computers, speelgoed, meubels, kleding,
etc. gerepareerd kan worden. Ook wanneer u niets heeft
om te repareren bent u van harte welkom. U neemt een kop
koffie of thee en doet inspiratie op aan de leestafel. Of u
gaat helpen bij iemand anders, krijgt uitleg over het werken
met specifiek gereedschap enzovoort. Door workshops of
thema’s kunnen bezoekers bezig met creatief hergebruik van
materialen of ideeën opdoen rondom duurzaamheid. Gaat u na
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afloop tevreden de deur uit, dan kunt een vrijwillige bijdrage
in de fooienpot doen. Daardoor kan er bijvoorbeeld nieuw
gereedschap aangeschaft worden.

Waar kunt u het Repair Café vinden?

Beilen
U bent elke tweede zaterdag van de maand (behalve in juli en
augustus) van 10.00-13.00 uur van harte welkom in het Repair
Café in Beilen. Dit wordt gehouden in de bibliotheek aan de
Kampstraat 2 in Beilen. Voor meer informatie kunt u een e-mail
sturen naar repaircafebeilen@gmail.com of bellen met Catrien
Venema op 06 13 27 38 32.
Westerbork
U bent elke derde zaterdag van de maand (behalve in juli,
augustus en december) van 9.30-12.00 uur van harte welkom in
het Repair Café in Westerbork. Dit wordt gehouden in het Annie
Londohuis, Beukenlaan 30 in Westerbork. Voor informatie kunt u
bellen met Pio van der Slikke op 0593 55 21 99.
Bovensmilde
U bent elke laatste zaterdag van de maand (januari tot
november) van 13.00-17.00 uur welkom in het Repair Café in
Bovensmilde. Dit wordt gehouden in de Walhof aan de Walstraat
in Bovensmilde.
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De Leefstijlcoach
Hoe leef je zo gezond mogelijk? Wat moet je daarvoor doen?
En misschien zelfs wel laten? Als je gezond eet en beweegt dan
zit het toch wel goed met je leefstijl? Of.. is er meer voor nodig?
En welke stappen zijn er mogelijk om je gezondheid in stand te
houden of te verbeteren?
Nog nooit waren er zoveel vragen over gezondheid. En over de
vele keuzes die er zijn. Zoveel dat je soms door de bomen het
bos niet meer ziet. Want hoe bereik je een gezondere leefstijl die
vol te houden is? En die ook nog eens leuk blijkt te zijn?
Leefstijlcoach Roelie
Kuipers deelt graag haar
kennis over (kleine) positieve
leefstijlveranderingen die
grote gevolgen kunnen
hebben. Ook beantwoordt
ze graag uw vragen.
En via de website van
Welzijnswerk, de krant van
Midden-Drenthe en andere
informatiekanalen wordt u
op de hoogte gehouden van
bestaande en toekomstige
leefstijlactiviteiten.
Maar natuurlijk kunt u,
wanneer u vragen heeft of
meer informatie wilt, ook zelf
contact met Roelie opnemen
via 088 16 51 200 of
r.kuipers@welzijnswerkmd.nl.
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Het seniorenrestaurant
Samen gezellig een lekker hapje eten? Dat kan!
In Midden-Drenthe vindt u verschillende seniorenrestaurants.
Het seniorenrestaurant is een plek waar u buiten de deur
kunt eten. Naast lekker eten staat gezelligheid centraal. Het
seniorenrestaurant is voor iedereen die het leuk vindt om
samen met anderen te eten. Het menu is afwisselend en
bestaat uit drie gangen. Er wordt rekening gehouden met
dieetvoorschriften.

Kennismaken?

Wilt u kennismaken met het seniorenrestaurant? Dan kunt u
zich aanmelden bij de locatie van Welzijnswerk bij u in de buurt.
Gezellig en voordelig dus zeker het proberen waard! Wanneer
de kennismaking goed bevalt, kunt u zich aanmelden als vaste
gast van het restaurant. U betaalt per maaltijd dus als u een
keer niet wilt/kunt is dat geen probleem. Wel vragen wij u dan
om dit op tijd aan ons door te geven.
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Het Pluspunt; een ontmoetingsplek
voor zelfstandig wonende ouderen

Het Pluspunt is een plek waar ouderen elkaar ontmoeten in
een gastvrije, huiselijke omgeving. In samenwerking met een
beroepskracht, zorgen vrijwilligers en deelnemers samen
voor een afwisselend programma. Hierbij zijn gezelligheid
en aandacht voor elkaar het belangrijkste. En natuurlijk met
elkaar genieten van een lekkere maaltijd.
Het bezoeken van het Pluspunt kan zorgen voor nieuwe
contacten. Dit maakt uw wereld vaak een stukje groter, anders
en leuker. Ook kunnen de activiteiten die aangeboden worden
bijdragen aan het bevorderen of in stand houden van uw
zelfredzaamheid.
Wilt u graag eens kennismaken met het Pluspunt? U bent altijd
welkom om op afspraak eens langs te komen. Wilt u graag meer
informatie? Ook dan kunt u contact met ons opnemen.

Waar kan ik het Pluspunt vinden?

Het Pluspunt vindt u in Beilen en in Smilde. Als u wilt, kunt u
voor vervoer gebruik maken van onze Plusbus.

23

Seniorengroep Smilde
Bij de Seniorengroep staat gezelligheid voorop. Vrijwilligers
begeleiden de groep en zorgen dat er van alles te doen is.
Gezelschapsspellen, muziek luisteren, knutselen, gesprekken
voeren over een actueel onderwerp en zo nu en dan een
uitstapje. Mogelijkheden genoeg. Ouderen die het prettig
vinden om er regelmatig even uit te zijn en anderen te
ontmoeten, zijn van harte welkom.
De Seniorengroep in Smilde is ondergebracht in ’t Beurtschip.
Deze groep kunt u één keer per twee weken bezoeken, op de
woensdagmiddag van 14.00-16.00 uur. Voor deelname aan de
Seniorengroep wordt een eigen bijdrage gevraagd.

Servicepunt Vrijwilligerswerk
Het Servicepunt Vrijwilligerswerk is de plek waar iedereen
met interesse voor vrijwilligerswerk terecht kan. Wij zijn
er voor zowel vrijwilligers als vrijwilligersorganisaties. Wij
geven informatie en advies en we beheren de vacaturebank.
Ook organiseren wij regelmatig themabijeenkomsten en
ondersteunen wij bij activiteiten (onder andere NLdoet).

U wilt vrijwilligerswerk gaan doen?

Vrijwilligerswerk biedt sociale contacten en geeft een goed
gevoel. Het biedt de kans uw kennis, talenten en ervaringen
in te zetten voor een ander. De medewerkers van het
Servicepunt helpen u graag bij het zoeken naar leuk, zinvol
en passend vrijwilligerswerk. Kijk voor actuele vacatures eens
in onze vacaturebank. Heeft u vragen over vrijwilligerswerk?
Bijvoorbeeld over onkostenvergoedingen, de wet- en
regelgeving, cursussen of de Verklaring Omtrent Gedrag?
Neem dan eens contact op met onze medewerkers, zij staan u
graag te woord!
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Is uw organisatie/vereniging op zoek naar
vrijwilligers?

Wij kunnen u helpen met het vinden van vrijwilligers en wij
geven graag antwoord op al uw vragen over vrijwilligerswerk.
Ook geven wij advies op maat over:
• PR en communicatie;
• het werven en begeleiden van vrijwilligers;
• het opstellen van een vrijwilligersbeleidsplan;
• maatschappelijke stages.
Wij denken graag met u mee over wat het beste werkt voor uw
organisatie.

Contact

U vindt het Servicepunt Vrijwilligerswerk aan de Nassaukade 4,
9411 KG in Beilen. U kunt met het Servicepunt bellen op
telefoonnummer 088 16 51 200. Of u stuurt een e-mail naar
vrijwilligerswerk@welzijnswerkmd.nl. U kunt ons ook bezoeken.
Bel of mail ons om een afspraak te maken.
Meer informatie over vrijwilligerswerk en actuele vacatures kunt
u ook vinden op de website van Welzijnswerk Midden-Drenthe:
www.welzijnswerkmd.nl/servicepunt-vrijwilligerswerk.

Vraag het Welzijnswerk
Soms heeft u een vraag en weet u niet wie u kan helpen.
Er zijn verschillende soorten vragen, bijvoorbeeld:
• U heeft een klusje maar u weet niet wie u daarbij kan helpen.
Wat gaat u doen?
• U bent hier net komen wonen en u kent nog niemand. Hoe
pakt u dat aan?
• Leeftijdsgenoten vallen weg en u merkt dat uw kringetje
kleiner wordt. Hoe legt u nieuwe contacten?
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Een passende oplossing

Wat uw vraag ook is, u kunt hem altijd aan ons stellen. Een
medewerker van Welzijnswerk gaat graag met u in gesprek om
te kijken naar wat voor u een passende oplossing is. Bij deze
oplossing kunnen vrijwilligers een rol spelen, maar dat hoeft
niet. Het kan ook heel goed zijn dat er andere oplossingen
zijn waar u zelf nog niet aan gedacht heeft. Is de inzet van
een vrijwilliger voor u wel een passende oplossing? Dan gaan
wij voor u op zoek naar iemand die geschikt is. Dat kan via
Welzijnswerk zelf, via vrijwilligersorganisaties zoals Humanitas,
de Zonnebloem, Interdiakonaal platform, Cosis of bijvoorbeeld de
vrijwilligersvacaturebank van het Servicepunt Vrijwilligerswerk.

Wat kan een vrijwilliger doen?

Een vrijwilliger kan u bijvoorbeeld:
• Praktische hulp bieden op het gebied van vervoer,
administratie en hand- en spandiensten.
• Helpen om stappen te zetten bij het in contact komen met
andere mensen.
• Bij u op bezoek gaan en/of met u een uitstapje maken.
Welke vraag u ook heeft, stel hem aan ons en wij gaan samen
met u op zoek naar de juiste oplossing.

Contactpunt Mantelzorg (CPM)
Het Contactpunt Mantelzorg Midden-Drenthe is vanuit
Beilen al bijna tien jaar actief. Een kerngroep van zes
vrijwillige ervaringsdeskundigen organiseert activiteiten voor
mantelzorgers. De consulent mantelzorg adviseert het CPM.
De activiteiten hebben als doel dat mantelzorgers
• elkaar ontmoeten;
• informatie krijgen over mantelzorgzaken;
• ervaringen met elkaar kunnen delen.
In 2020 organiseren we weer verschillende activiteiten.
De activiteiten bestaan uit voorlichtingsbijeenkomsten over een
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bepaald mantelzorgonderwerp of een creatieve activiteit.
De bijeenkomsten zijn één keer per twee maanden en vinden
plaats in de Karspelhof, Hofstraat 19 in Beilen.
Op 10 november is het de jaarlijkse ‘Dag van de Mantelzorg’.
Dan organiseren het Contactpunt Mantelzorg en Welzijnswerk
Midden-Drenthe een heerlijke verwendag voor de mantelzorgers
in Midden-Drenthe.
Alle bijeenkomsten zijn gratis en vrijblijvend. Wanneer u zich
aanmeldt bij het CPM of bij Welzijnswerk Midden-Drenthe,
ontvangt u de uitnodigingen. U beslist altijd zelf hoe vaak en
wanneer u komt. Heeft u problemen met vervoer of kunt u
degene voor wie u zorgt niet alleen laten? Laat het ons dan op
tijd weten, wij helpen u graag bij het vinden van een oplossing.

Respijtzorg

Mensen, die langdurig en intensief zorgen voor een naaste,
kunnen het soms erg zwaar hebben. Het ligt niet bepaald in
de aard van mantelzorgers om daarover te klagen.
Eigenlijk vinden mantelzorgers dat meer dan gewoon.
Om te voorkomen dat mantelzorgers gedwongen (door ziekte
of stress) de zorg voor hun naaste uit handen moeten geven,
is het fijn zo nu en dan die zorg even over te laten aan een
ander. Door een moment van ontspanning kan er weer nieuwe
energie opgedaan worden. Zo kunt u het mantelzorgen
volhouden.
De zorg kan worden overgenomen door een vrijwilliger en/of
beroepskracht, zowel bij u thuis als buitenshuis. Dit noemen we
respijtzorg.
Enkele voorbeelden van respijtzorg in Midden-Drenthe zijn:
• het Pluspunt;
• een vrijwilliger die uw naaste gezelschap houdt;
• de activiteiten van het Contactpunt Mantelzorg;
• een professional in de zorg.
Kijk voor meer informatie ook eens op onze website
www.welzijnswerkmd.nl/mantelzorg
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Waardering en erkenning

In de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
is vastgelegd dat gemeenten zorgen voor de waardering en
erkenning van mantelzorgers.
In 2016 heeft de gemeente besloten mantelzorgers een blijk van
waardering te geven. Ook voor 2020 wordt er een waardering
gegeven aan mantelzorgers. De hoogte van het bedrag zal ieder
jaar opnieuw bepaald worden. In 2020 gaat het om een bedrag
van € 200,–. Hulpvragers (of zorgvragers) kunnen jaarlijks,
van september tot en met december, de waardering aanvragen
voor hun mantelzorgers. Wanneer u in het afgelopen jaar een
waardering hebt ontvangen, krijgt u automatisch bericht van de
gemeente. Van nieuwe mantelzorgers wordt gevraagd zich te
laten inschrijven bij het Contactpunt Mantelzorg.

Contactpersonen

Wilt u meer informatie over het Contactpunt Mantelzorg?
Neem dan contact op met José Post, Telefoon 06 13 62 10 11
E-mail: josepost4@hotmail.com

Zorgcafés Midden-Drenthe
Wat is een zorgcafé?

Het zorgcafé is een samenwerkingsverband tussen diverse
zorg- en welzijnaanbieders en patiëntenverenigingen. Het
zorgcafé heeft als doel om mensen en hun naaste uit de
gemeente Midden-Drenthe, met een aandoening, stoornis
of handicap die invloed heeft op het dagelijks functioneren,
een ontmoetingsplek te bieden. Het zorgcafé staat voor
lotgenotencontact, preventie, educatie, informatie en
ontspanning. Er worden diverse thema’s besproken zoals diverse
ziektebeelden, aanverwante zaken als sociaal netwerken,
medicatieveiligheid, levenstestamen enzovoort.

Voor wie?

Het zorgcafé is voor alle inwoners van de gemeente
Midden-Drenthe, mantelzorgers, hulpvragers, vrijwilligers en
hulpverleners.
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Waar is een zorgcafé?

Het zorgcafé is in:
• Westerbork op de derde woensdag van de maand van 19.3021.00 uur. In januari en februari is het zorgcafé van 15.0016.30 uur. Er is geen zorgcafé in juli, augustus en december.
In 2020 wordt het zorgcafé gehouden op een nieuwe locatie.
Hou hiervoor de Krant van Midden-Drenthe in de gaten.
• Smilde op de eerste donderdag van februari en juni (in
’t Beurtschip).
• Beilen op donderdagmiddag van 13.30-15.00 uur op
16 januari en 12 maart. Locatie is de Karspelhof aan de
Hofstraat 19 in Beilen. De overige data zijn nog niet bekend.

Heeft u (rol)stoelvervoer nodig?
Dan kunt u tot één dag van tevoren
bellen met Welzijnswerk MiddenDrenthe op 088 16 51 200 (maandag
tot en met donderdag van 08.3013.30 uur, vrijdag van 08.30-12.00
uur).

U bent van harte welkom! De toegang
is gratis, een kleine bijdrage mag in het
spaarvarken.

Dorpskrachtcafé Hooghalen
Elke dinsdagmiddag ontmoeten bewoners elkaar in het
Dorpskrachtcafé. Dit café is van 13.30-16.30 uur geopend in
dorpshuis ‘t Haoler Hoes. Vaste vrijwillige gastdames en/of
gastheren heten de bezoekers uit Hooghalen en omstreken van
harte welkom. U kunt de hele middag inlopen, de koffie en thee
staan klaar. Daarnaast zijn er elke middag activiteiten waar u
vrijwillig aan mee kunt doen. Zoals sjoelen en handwerken.
Eén keer per maand kunt u ‘s middags luisteren naar het
verhaal van een gastspreker. Dit kan een professional zijn die
komt vertellen over een actueel onderwerp.
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Of een dorpsbewoner die vertelt over zijn/haar beroep of hobby.
Via de dorpskrant De Boerhoorn worden de onderwerpen van te
voren bekend gemaakt in de Dorpskrachtkalender.
Bezoekers betalen alleen voor de consumpties.
Het Dorpskrachtcafé is het hele jaar door, behalve de maanden
juli en augustus.

Seniorenzomerschool
De Seniorenzomerschool is bedoeld voor mensen die een
interessant programma willen volgen over natuur, landschap,
cultuur en maatschappelijke ontwikkelingen. Kortom voor
mensen die actief willen leren, anderen ontmoeten en Drenthe
beter willen leren kennen. Dit programma wordt georganiseerd
in de zomerperiode en bestaat uit vijf delen. Het programma
voor dit jaar verschijnt in februari. Voor meer informatie en
aanmelden kunt u terecht bij het Huus van de Taol:
info@huusvandetaol.nl.
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4
Wonen
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In Midden-Drenthe zijn er verschillende mogelijkheden om
een seniorenwoning te huren of te kopen. Een deel van deze
woningen is ook geschikt voor mensen met een lichamelijke
beperking. Een seniorenwoning is een woning met een slaapen badkamer op de begane grond. Ook zijn er meerdere
woonvormen voor senioren. Het gaat dan om een woning in
een flat waarin meerdere voorzieningen (aan te vragen) zijn.

Beilen
De Bernhardstede is een woonvorm met senioren
appartementen in de koopsector. Er is een parkeergarage, een
ontmoetingsruimte en een lift.
’t Stroomdal is een serviceflat bedoeld voor zelfstandig
wonende ouderen. In elk appartement is een alarmsysteem.
Daarnaast is er een ontmoetingsruimte, een lift, een wasserette
en een hobbyruimte. De appartementen van het Stroomdal
worden verhuurd door Woonservice.
’t Markehuus, de Hofstaete en het wooncomplex aan
de Ettenstraat zijn woonvormen met een aantal extra
voorzieningen via verzorgingshuis Spectrum. Bijvoorbeeld
(tijdelijke) hulp bij ziekte of hulp bij persoonlijke verzorging.
Ook deze woningen worden verhuurd via Woonservice.
Spectrum is een woonzorgcentrum waar ook een aantal
appartementen worden verhuurd waar u ook zonder
zorgindicatie in kunt wonen. Voor meer informatie over
inschrijving en toewijzing kunt u bellen met Zorggroep Drenthe
op telefoonnummer 0592 33 12 32.

Meer informatie?

Voor informatie over deze seniorenwoningen in Beilen en
over hoe u zich kunt inschrijven, kunt u contact opnemen met
Woonservice op telefoonnummer 0593 56 46 00. Of u bezoekt
de website www.woonservice.nl
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Smilde
De Wieken bestaat uit 18 huurappartementen en acht
koopappartementen. Er is een recreatieruimte en een lift
aanwezig.
De Meerpaal bestaat uit 28 huurappartementen. Er is een
recreatieruimte en een lift aanwezig.
’t Beurtschip heeft 84 huurappartementen voor senioren met
daarbij een ontmoetings- en dienstencentrum voor bewoners
en belangstellenden. In de andere vleugel van het gebouw zijn
24 zorgappartementen voor dementerenden. Er zijn liften in het
gebouw.

Bovensmilde
De Meestershof bestaat uit 21 huurappartementen en zes
koopappartementen. Er is een recreatieruimte en een lift
aanwezig.
De Walhof bestaat uit 23 huurappartementen. Er is een
recreatieruimte en een lift aanwezig.

Hoogersmilde
Het Woldhuus bestaat uit 18 huurappartementen. Er is een
recreatieruimte en een lift aanwezig.

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over de seniorenwoningen in
Bovensmilde, Hoogersmilde en Smilde? Of wilt u weten hoe u
zich kunt inschrijven? Neem dan contact op met woningstichting
Actium op telefoonnummer 0900 06 04. Of u bezoekt de
website www.actiumwonen.nl.
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Westerbork
De Börkerheem bestaat uit appartementen met twee
slaapkamers. Er is een recreatieruimte en er is een lift.
Elk appartement is voorzien van een alarmeringssysteem.
De Zuidhof is een complex met seniorenwoningen dichtbij ’t
Kruumtenhoes en ‘t Derkshoes. Elke woning is voorzien van een
alarmeringssysteem.

Meer informatie?

Voor informatie over deze seniorenwoningen in Westerbork en
over hoe u zich kunt inschrijven, kunt u contact opnemen met
Woonservice op telefoonnummer 0593 56 46 00. Of u bezoekt
de website www.woonservice.nl
‘t Kruumtenhoes bestaat uit seniorenwoningen met daarbij
een ontmoetingscentrum voor bewoners en belangstellenden
uit Westerbork en omgeving. Er zijn diverse mogelijkheden
voor activiteiten. Elke woning is voorzien van een alarmerings
systeem.
Voor meer informatie over
deze seniorenwoningen
in Westerbork en over hoe
u zich kunt inschrijven,
kunt u contact opnemen
met Derkshoes op
telefoonnummer
0593 33 33 66 of mail naar
info@derkshoes.nl.
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Mobiliteit
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Kunt u als gevolg van beperkingen geen gebruik meer maken
van eigen vervoer of van het openbaar vervoer?
Dan is er in de gemeente Midden-Drenthe een aantal andere
mogelijkheden.

De Plusbus
De Plusbus van Welzijnswerk Midden-Drenthe vervoert
ouderen of mensen met een beperking van hun huis naar
verschillende bestemmingen in de regio. De chauffeur van de
Plusbus is een vrijwilliger.

Zo kunt u met de Plusbus:
• ’s Zomers naar een braderie in bijvoorbeeld Assen of
Hoogeveen.
• Het hele jaar door tuincentra bezoeken.
• Naar de bioscoop, een toneelvoorstelling of een museum
gaan.
• Naar de tandarts, de kapper of de pedicure gaan.
• Uw boodschappen halen bij de plaatselijke (super)markt.
• Familie, vrienden of oude buren bezoeken.
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Wanneer rijdt de Plusbus?

De Plusbus rijdt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00
en 18.00 uur. U kunt de Plusbus incidenteel of voor vaste
afspraken aanvragen. U kunt de Plusbus niet aanvragen voor
patiëntenvervoer naar het ziekenhuis. Wél kunt u de Plusbus
aanvragen als u iemand in het ziekenhuis wilt bezoeken.

Kosten

Per zone (8 kilometer) betaalt u één strip. De strippen kunt u los
kopen in de Plusbus. Reist u vaker met de Plusbus? Dan is de
strippenkaart misschien iets voor u! Een strippenkaart van 10
strippen is voordeliger dan losse strippen.

Plusbus aanvragen

Vraag de Plusbus minimaal één dag van tevoren voor 12.00 uur
aan bij Welzijnswerk Midden-Drenthe. Wilt u in het weekend of
buiten kantooruren met de Plusbus reizen? Neem dan een week
van tevoren contact met ons op. Dat kan op werkdagen tussen
08.30 en 12.00 uur op telefoonnummer 088 16 51 200.
Heeft u een rolstoel of een rollator? Geen probleem, ook deze
kunnen mee in de Plusbus.

Hulp bij vervoer
Heeft u andere vragen op het gebied van vervoer? Neem dan
contact op met een locatie van Welzijnswerk bij u in de buurt.

ANWB AutoMaatje
Bent u zelf minder mobiel en voor uw vervoer afhankelijk van
anderen? En moet u daardoor teveel thuisblijven? Met ANWB
AutoMaatje komt u weer onder de mensen!

Wat is ANWB AutoMaatje?

ANWB AutoMaatje is een vervoersservice waarbij vrijwilligers
minder mobiele plaatsgenoten op verzoek vervoeren. Alle
inwoners van de gemeente Midden-Drenthe kunnen gebruik
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maken van ANWB AutoMaatje. Vrijwillige chauffeurs gebruiken
daarvoor hun eigen auto. U kunt gebruik maken van AutoMaatje
voor vervoer naar het ziekenhuis, de dokter of de fysiotherapeut.
Ook kunt u AutoMaatje inschakelen om iemand te bezoeken,
naar de kapper te gaan, naar een toneelvoorstelling of gezellig
te gaan winkelen. Aanmelden voor ANWB AutoMaatje is gratis.
U betaalt alleen een kleine onkostenvergoeding van 30 cent per
kilometer per rit aan de vrijwilliger.

Aanmelden

Wilt u gebruik maken van AutoMaatje? Bel dan naar 0593 539
356 of mail naar ANWB_automaatje@middendrenthe.nl.

Taxipas
Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente u een pas
toekennen waarmee u met de regiotaxi kunt rijden. Deze taxipas
is bedoeld voor sociaal vervoer. U kunt hierbij denken aan het
bezoeken van familie, verenigingen of winkels.
U kunt met de regiotaxi reizen van 08.00 ‘s morgens tot 01.00
uur ’s nachts, zeven dagen per week. U betaalt het tarief voor
openbaar vervoer. De afstanden mogen tot circa 25 km rond uw
woonplaats zijn. U kunt de ritten op de dag zelf aanvragen.
Per jaar kunt u maximaal 2000 kilometer reizen.
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U kunt een meldingsformulier aanvragen bij de gemeentewinkel
op telefoonnummer 0593 53 92 22. Dit formulier is ook te
vinden op de website van de gemeente: www.middendrenthe.nl

Valys, voor vervoer verder weg
Voor vervoer buiten de regio (vanaf 25 km) is het taxivervoer van
Valys een optie. U kunt een Valys-pas aanvragen met:
• Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmovervoersvoorziening.
• Een bewijs van de gemeente dat u recht heeft op een Wmorolstoel of scootmobiel.
• Een gehandicaptenparkeerkaart.
• Een OV-begeleiderskaart.
U krijgt jaarlijks een persoonlijk kilometerbudget van 600
kilometer waarmee u met Valys kunt reizen. U kunt gratis één
begeleider meenemen. Daarnaast kunt u nog maximaal twee
reisgenoten meenemen die 0,20 per kilometer betalen.

Rijbewijskeuring
Wanneer u een auto- of een motorrijbewijs heeft, dan moet u
zich vanaf 75 jaar elke vijf jaar medisch laten keuren door het
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Hier zijn kosten
aan verbonden.

Geen rijbewijskeuring nodig voor bromfietsrijbewijs

Bent u 75 jaar of ouder en wilt u alleen uw bromfietsrijbewijs
vernieuwen? Dan hoeft u zich niet medisch te laten keuren.

Onderdelen van de medische keuring

Tijdens de medische keuring wordt onder andere bekeken:
• Of uw armen en benen goed functioneren.
• Wat uw bloeddruk is.
• Of u voldoende gezichtsvermogen heeft.
• Of u lichamelijk en geestelijk in staat bent om veilig een
motorvoertuig te besturen.
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De keuring wordt gedaan door een arts. Soms wordt op advies
van de arts een medisch specialist, zoals een oogarts of
neuroloog, ingeschakeld. Na de keuring bepaalt een medisch
adviseur van het CBR of er een verklaring van geschiktheid
wordt afgegeven.
U kunt zich voor een rijbewijskeuring aanmelden via
www.rijbewijskeuringen.com. Heeft u geen computer of komt
u er niet uit? Neem dan contact op met Welzijnswerk MiddenDrenthe.
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Gehandicaptenparkeerkaart
Bent u gehandicapt en kunt u daardoor moeilijk lopen?
Dan kunt u bij de gemeente een Europese gehandicapten
parkeerkaart aanvragen. Een arts van het indicatiebureau
beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap en/of
ziekte.

Voor het in behandeling nemen van de aanvraag is een eigen
bijdrage verschuldigd voor de medische keuring. Deze kosten
worden ook in rekening gebracht als de aanvraag wordt
afgewezen.

De bestuurderskaart

Bent u gehandicapt en bestuurt u zelf de auto? Dan kunt
u een verzoek indienen voor een bestuurderskaart. Met
deze kaart kunt u een auto onder meer op een algemene
gehandicaptenparkeerplaats parkeren. De parkeerkaart is
niet kentekengebonden dus u kunt de kaart voor elke auto
gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.
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De passagierskaart

Bent u door uw handicap vaak afhankelijk van vervoer door
anderen van deur tot deur? Dan kunt u een passagierskaart
aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur onder meer op een
algemene gehandicaptenparkeerplaats parkeren.
De kaart is persoonsgebonden.

Aanvragen van de kaart

Wilt u een gehandicaptenparkeerkaart aanvragen? U kunt op
werkdagen een afspraak maken met een medewerker van de
gemeentewinkel via 0593 53 92 22.
Voor de aanvraag heeft u een identiteitsbewijs nodig,
twee recente pasfoto’s en eventueel een eerder afgegeven
gehandicaptenparkeerkaart.

Kosten

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag worden
kosten in rekening gebracht. Deze kosten moet u ook betalen
als de aanvraag wordt afgewezen of door u wordt ingetrokken.
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6
Hulpmiddelen
en diensten
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Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig omdat u thuis verpleegd
moet worden? Bijvoorbeeld omdat u revalideert of moet
herstellen van een operatie? U kunt dan hulpmiddelen lenen
bij een hulpmiddelencentrale.
U leent een hulpmiddel voor een periode van drie maanden.
Na die drie maanden krijgt u een brief met de vraag of u de
uitleentermijn met nog eens drie maanden wilt verlengen.
Zes maanden is de maximale uitleentijd. Heeft u het artikel
dan niet teruggebracht of op laten halen dan berekent de
hulpmiddelencentrale huur.
Niet alle hulpmiddelen kunnen (gratis) worden geleend.
In sommige gevallen moet u de hulpmiddelen zelf kopen. Soms
kan het ook goedkoper zijn om een hulpmiddel zelf te kopen.

Informeer bij uw zorgverzekeraar of gemeente

Soms is het ook mogelijk dat u hulpmiddelen krijgt via uw
zorgverzekeraar. Het is belangrijk dat u vooraf vraagt of dit geld
kost. Bijvoorbeeld een deel van uw eigen bijdrage.
Het kan ook zijn dat u in aanmerking komt voor hulpmiddelen
vanuit de Wmo-voorziening. Bijvoorbeeld wanneer u problemen
heeft bij het bewegen in en om de woning. Een rolstoel of een
scootmobiel kan dan een oplossing zijn. Een Wmo-consulent
van de gemeente bekijkt samen met u wat voor u het meest
geschikt is. U kunt bij het doen van een aanvraag ook gebruik
maken van een cliëntondersteuner.

Het hulp-oproep-systeem
Het hulp-oproep-systeem biedt extra zekerheid en veiligheid
aan mensen die zelfstandig wonen en een verhoogd valrisico
hebben. U krijgt een halszender of een polsband met een
alarmknop. Wanneer u daar op drukt, wordt er via een
telefoonlijn naar een alarmcentrale gebeld. Deze alarmcentrale
zoekt contact met één van de alarmeringsadressen of direct
met de verzorging, afhankelijk van welke vorm u kiest. Er zijn
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verschillende systemen mogelijk. Tegenwoordig zijn er heel veel
(technische) mogelijkheden om uw huis/huishouden veiliger te
maken. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons
op.

Veiligheid in en om het huis
Jaarlijks vallen er veel oudere mensen in of om het huis.
Valongevallen zijn de meest voorkomende oorzaak van letsel
bij ouderen. Als Welzijnswerk kunnen we u tips en adviezen
geven op het gebied van valpreventie. Voor meer informatie
hierover kunt u contact met ons opnemen. Meer informatie over
valpreventie vindt u ook op de website www.veiligheid.nl.

De Maaltijdservice
De Maaltijdservice is bestemd voor mensen die niet (meer) voor
zichzelf kunnen koken. Bijvoorbeeld door leeftijd, een handicap
of ziekte. In de gemeente Midden-Drenthe zijn er diverse
vormen beschikbaar:
• Keuze uit koelverse maaltijden of diepvriesmaaltijden.
• U kunt kiezen uit complete maaltijden met soep en toetje.
• Er is een ruime keuze in vegetarische maaltijden.
• Er kan rekening gehouden worden met dieetwensen.
Onze vaste samenwerkingspartner op het gebied van maaltijden
is Egbert Jan Catering. Wilt u meer informatie over de
mogelijkheden? Dan kunt u contact met hen opnemen via
0593 54 39 59 of mail naar info@egbertjancatering.nl.
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Wet- en
regelgeving
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In de afgelopen jaren is er veel veranderd in de zorgwet
geving. Hieronder vindt u meer informatie over de meest
recente regelingen. Wilt u groepsgewijs door Welzijnswerk
Midden-Drenthe geïnformeerd worden over de veranderingen
in de zorg of over nieuwe wet- en regelgeving? Neem dan
contact met ons op.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden
van ondersteuning en begeleiding voor haar inwoners. Dat is
bepaald in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het
doel van de Wmo is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig
kunnen blijven wonen en zo lang mogelijk deel kunnen nemen
aan de samenleving. Wanneer u een Wmo-vraag heeft of een
Wmo-aanvraag wilt doen, kunt u contact met ons opnemen.
Een cliëntondersteuner van Welzijnswerk kijkt dan samen met
u naar wat wenselijk is in uw situatie. Als u dat wilt, kan de
cliëntondersteuner u ook ondersteunen in uw contacten met de
gemeente of de zorgaanbieder. De cliëntondersteuner is hierin
onafhankelijk en objectief. De gemeente beslist uiteindelijk of
uw aanvraag wordt toegekend. U ontvangt hierover schriftelijk
bericht. Als u het niet eens bent met het besluit van de
gemeente kunt u in beroep gaan.

Overige hulp en voorzieningen in de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Verder kunt u een beroep doen op de voorzieningen en hulp die
de Wmo levert. Denk hierbij aan huishoudelijke hulp,
vervoersvoorzieningen zoals een taxipas of een invaliden
parkeerkaart, hulpmiddelen in huis enzovoort.
Aanvragen hiervoor kunt u indienen bij de gemeente.
De cliëntondersteuner van Welzijnswerk helpt u als het nodig is
bij het indienen van zo’n aanvraag. De gemeente neemt
vervolgens een beslissing. U ontvangt hiervan schriftelijk bericht.
Als u het niet eens bent met het besluit kunt u in beroep gaan.
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Heeft u een persoonsgebonden budget (PGB) van de
gemeente op grond van de Wmo?

Onder voorwaarden kunt u kiezen voor een PGB in plaats van
zorg in natura. De manier van uitbetalen is wel veranderd. Het
PGB wordt namelijk niet meer aan de zorgvrager overgemaakt.
De Sociale Verzekeringsbank doet namens de gemeente de
betalingen rechtstreeks aan de zorgaanbieder. Ook zijn de
voorwaarden voor toekenning van een PGB aangepast.
Van belang zijn bijvoorbeeld: motivatie, kwaliteit en of
iemand in staat is om de aan het PGB verbonden taken op
een verantwoorde wijze uit te voeren. De gemeente toetst de
aanvraag hierop. Voor meer informatie over het PGB kunt u
terecht op de website van de Sociale Verzekeringsbank,
www.svb.nl bij het onderdeel Servicecentrum PGB.

De Wmo-raad

Bij alle onderwerpen over de Wet maatschappelijke onder
steuning (Wmo) en de Jeugdzorg is de Wmo-raad
Midden-Drenthe een belangrijke gesprekspartner voor de
gemeente. De Wmo-raad is een onafhankelijk adviesorgaan,
dat bestaat uit betrokken burgers, die enige kennis, kunde en
binding hebben met (onderdelen van) de Wmo of Jeugdzorg.
De belangrijkste taken van de Wmo-raad zijn:
• De gemeente gevraagd en ongevraagd te adviseren over het
beleid en de uitvoering ervan.
• Alle ontwikkelingen te volgen.
• Signalen en ervaringen vanuit de bevolking te vertalen in
verbeterpunten en deze te bespreken met de betrokken
wethouders en ambtenaren.
Voor het uitvoeren van deze taken is het van groot belang, dat
de Wmo-raad weet wat er bij de betrokken inwoners leeft.
Maar het is natuurlijk ook belangrijk, dat de burgers weten wat
de Wmo-raad is en wat de Wmo-raad voor hen kan betekenen.
U wordt daarom van harte uitgenodigd uw vragen, opmerkingen
en ervaringen met voorzieningen en hulp vanuit de Wmo met de
Wmo-raad te delen via secr@wmoraad-md.nl.
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De Wet langdurige zorg (Wlz)
U krijgt zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) als u de hele
dag intensieve zorg en toezicht dichtbij nodig heeft. Dit
kan van toepassing zijn voor sommige kwetsbare ouderen.
Mensen (ook jeugd) met een ernstige beperking kunnen hier
ook voor in aanmerking komen.

Welke zorg valt onder de Wlz?

De Wlz biedt een volledig pakket aan zorg:
• verblijf in een instelling;
• persoonlijke verzorging;
• begeleiding;
• verpleging;
• behandeling;
• individueel gebruik van hulpmiddelen om te bewegen en voor
vervoer;
• vervoer van en naar dagbesteding en dagbehandeling;
• aanpassing van de woning.
Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) kijkt of u recht heeft op
Wlz-zorg. Daarbij kijkt het CIZ of u de hele dag intensieve zorg
en toezicht dichtbij nodig heeft. Het CIZ geeft een indicatie
besluit en stelt ook een zorgprofiel vast.
Na het besluit van het CIZ heeft u de keuze uit:
• Verblijf in een instelling.
• Zorg thuis met een volledig pakket.
• Een persoonsgebonden budget (PGB).
• Een modulair pakket thuis. Een modulair pakket thuis krijgt u
als u niet het volledige zorgaanbod van een instelling nodig
heeft of de zorg niet geheel zelf via een PGB wilt organiseren.
Met het modulair pakket thuis kunt u zorg door een instelling
combineren met een PGB.
De Wet langdurige zorg wordt uitgevoerd door regionaal
werkende zorgkantoren. Zorgkantoren werken voor alle
zorgverzekeraars in Nederland en hebben zorgplicht.
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Dat betekent dat het zorgkantoor moet zorgen dat u de zorg
krijgt waar u recht op heeft. Het zorgkantoor koopt de zorg in
bij instellingen. Dit doet het zorgkantoor voor mensen die in een
instelling gaan verblijven en voor mensen die met een ‘volledig
pakket thuis’ of een ‘modulair pakket thuis’ zorg krijgen.
Ook als u voor een PGB kiest, krijgt u dit van het zorgkantoor.
Op de website van het zorgkantoor vindt u veel informatie:
www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor
De cliëntondersteuners van Welzijnswerk kunnen u helpen bij
het aanvragen van een Wlz-indicatie. Ook bij de aanvraag van
een Wlz-indicatie kunt u gebruik maken van onafhankelijke
cliëntondersteuning. Wanneer u al een Wlz-indicatie heeft, kunt
u hulp krijgen van het Zorgkantoor, een Wlz-consulent van MEE
Drenthe of Zorgbelang Drenthe.

Meer informatie en aanvragen

Voor meer informatie over deze regelingen en voor het
aanvragen kunt u contact opnemen met een locatie van
Welzijnswerk bij u in de buurt.

Jeugdwet
Voor kinderen tot 18 jaar is jeugdhulp en ondersteuning
geregeld in de Jeugdwet. De gemeente is verantwoordelijk voor
de uitvoering van de Jeugdwet. Heeft u ondersteuning nodig
voor uw kind, dan kunt u contact opnemen met het CJG of een
van de Jeugdteams. U kunt hiervoor bellen naar 0593 524136 of
langskomen tijdens het inloopspreekuur CJG aan de Nassaukade
4 in Beilen (maandag tot en met vrijdag van 10.30-12.30 uur).

Zorgkostenregeling
Heeft u hoge zorgkosten en een laag inkomen? Dan kan het zijn
dat u recht heeft op een financiële vergoeding waarmee kosten
betaald kunnen worden die een gevolg zijn van uw ziekte of
handicap. Voor veel zorgkosten kunt u zich verzekeren, maar niet
alle kosten worden door de verzekering vergoed. Kijk voor meer
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informatie over deze regeling op de website van de gemeente:
www.middendrenthe.nl of bel met 0593 53 92 22.

Verzorging en verpleging
Heeft u door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke
verzorging en/of verpleging nodig? Dan kunt u contact
opnemen met een wijkverpleegkundige. De wijkverpleegkundige
bespreekt met u wat nodig is en regelt
dit voor u. Wijkverpleegkundigen
zijn vaak in dienst van een
thuiszorgorganisatie. Een
doorverwijzing van uw
huisarts is niet nodig.
De zorgverzekeraar
betaalt de verpleging
en verzorging.
Wilt u hulp bij het
kiezen van een
thuiszorgorganisatie of
zorgaanbieder? Dan kunt
u terecht bij uw huisarts, het
Wmo-loket van de gemeente, de
transferverpleegkundige (in het ziekenhuis
of een zorginstelling) of bij een cliëntondersteuner van
Welzijnswerk.

Woonzorgcentra Midden-Drenthe
In een woonzorgcentrum is er 24 uur per dag personeel
aanwezig om zorg te verlenen. Dat kan variëren van een paar
uur per dag tot volledige zorg. De verzorgingshuizen in de
gemeente Midden-Drenthe zijn:
• De Wester Es in Beilen.
• De Driemaster in Smilde.
• Derkshoes in Westerbork.
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Dagbesteding
Dagbesteding is bestemd voor zelfstandig wonende ouderen
die extra zorg nodig hebben. Er zijn in de gemeente diverse
mogelijkheden voor dagbesteding.
Dagbesteding brengt structuur in de week en biedt diverse
bezigheden die passen bij de belangstelling en levensfase van
de deelnemers. In Derkshoes is er ook een speciale groep voor
mensen die leven met de gevolgen van een herseninfarct/CVA.

Kortdurende opname
Zelfstandig wonende ouderen kunnen door diverse situaties
tijdelijk in een woonzorgcentrum verblijven:
• Bij ziekte of herstel na ziekenhuisopname van henzelf.
• Bij ziekte of bij vakantie van de partner (mantelzorger).
• Ter ondersteuning van de mantelzorger(s) thuis.

Dagverpleging
De groepsdagverpleging is bedoeld voor ouderen met
beginnende dementie die nog thuis of in een zorgcentrum
wonen. Vaste groepen, structuur en dagritme zijn extra
belangrijk voor mensen met deze ziekte. Aan de hand van
dagelijkse dingen wordt de zelfredzaamheid bevorderd. Ook
het ruimte geven aan de mantelzorgers thuis kan een doel zijn
voor deelname aan dagverpleging. Dagverpleging is te vinden in
Derkshoes in Westerbork en in de Berkenhof in Beilen.

Hoe kunt u verzorging of verpleging aanvragen?

Heeft u door ziekte, handicap of ouderdom verpleging en/
of verzorging nodig thuis of in een instelling? Dan kunt u een
aanvraag indienen bij Welzijnswerk Midden-Drenthe.
Een cliëntondersteuner kan u dan helpen.
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Verpleeghuis
Om in een verpleeghuis te wonen heeft u een indicatie nodig
van de Wet langdurige zorg.
In Midden-Drenthe wordt er in de Altingerhof verpleging en
intensieve verzorging gegeven aan mensen die dit dagelijks
nodig hebben.
De Altingerhof heeft:
• Twee afdelingen voor psychogeriatrie. Hierbij gaat het om
aandoeningen die gepaard gaan met beperkingen van de
geestelijke vermogens (psycho) op hogere leeftijd (geriatrie).
• Een afdeling voor somatiek. Dat betreft lichamelijke
aandoeningen waardoor mensen afhankelijk zijn van 24 uur
verpleeghuiszorg.
Het Altingerhoes in Derkshoes in Westerbork is een dependance
van de Altingerhof. Naast het Altingerhoes is er ook een
woonvoorziening psychogeriatrie in ‘t Beurtschip in Smilde.
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Financiën,
regelingen en
administratie
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Belastingaangifte
Binnenkort moet de jaarlijkse belastingaangifte weer worden
ingevuld. Het invullen van de aangifte inkomstenbelasting
is niet voor iedereen even gemakkelijk. Allereerst is het
natuurlijk belangrijk dat u de aangifte goed invult. Maar
het is ook belangrijk dat u geen aftrekposten vergeet zodat
u minder belasting hoeft te betalen of zelfs belasting
terugkrijgt. U kunt op vele manieren hulp krijgen bij het
invullen van de aangifte.

Betaalde hulp inschakelen

Wanneer u een beroep doet op een belastingadviesbureau, een
administratiekantoor, een belastingconsulent of een accountant,
dan moet u betalen voor het invullen van uw belastingaangifte.
Zij kennen alle wetten en regels en weten ook precies van welke
aftrekposten ze gebruik mogen maken.
Heeft u een redelijk standaard aangifte die bestaat uit de
onderdelen inkomen, eigen woning en een aantal aftrekposten?
Dan kunt u over het algemeen rekenen op een tarief tussen de
€30,– en €100,–. Vaak verdient u de kosten weer terug doordat
deze belastingdeskundigen uw aangifte optimaal invullen.

Hulp door vakbond, ouderenbond en andere
organisaties

Er zijn organisaties of plaatselijke afdelingen van politieke
partijen die mensen (in sommige gevallen gratis) assisteren bij
het invullen van de aangifte inkomstenbelasting. Soms kunt u
de aangifte plus al het papierwerk dat erbij hoort, inleveren en
daarna ingevuld en wel weer ophalen. Maar meestal bestaat de
hulp uit het assisteren bij het invullen van de aangifte. Voor deze
hulp kan een kleine bijdrage gevraagd worden.
Wanneer u lid bent van zo’n organisatie wordt u door hen
geïnformeerd over wanneer er bij u in de buurt de mogelijkheid
tot belastinghulp wordt geboden. Voor meer informatie of
aanmelding voor hulp door de ouderenbonden kunt u terecht bij
een locatie van Welzijnswerk bij u in de buurt.
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Hulp van de Belastingdienst

De Belastingdienst helpt mensen ook bij het invullen van de
belastingaangifte. Op de website van de Belastingdienst
(www.belastingdienst.nl) vindt u informatie over alle onderdelen
van de belastingaangifte. Daarnaast kunt u met de zoekfunctie
ook nog extra informatie vinden. Let er wel op dat u zoekt op
het jaar 2019 wanneer u de aangifte over 2019 moet doen.
Jaarlijks veranderen er nogal wat zaken op belastinggebied.
U kunt ook bellen met de belastingtelefoon op telefoonnummer
0800 05 43. Dit is een gratis nummer dat bereikbaar is van
08.00 tot 20.00 uur op maandag tot en met donderdag en van
08.00 uur tot 17.00 uur op vrijdag. Hier kunt u al uw vragen
stellen die met het invullen van de aangifte inkomstenbelasting
te maken hebben.
De Belastingdienst heeft kantoren verspreid over het land.
Hier wordt aan mensen met een lager inkomen en ouderen
de mogelijkheid geboden om ter plekke hulp te krijgen bij het
invullen van de belastingpapieren. Hiervoor moet wel eerst een
afspraak via de belastingtelefoon worden gemaakt.

Huur- en zorgtoeslag
Het kan zijn dat u in aanmerking komt voor huur- en/of
zorgtoeslag. Wanneer u huur- of zorgtoeslag aanvraagt, let dan
op het volgende:
• Neem voor de voorwaarden in 2020 contact op met de
belastingdienst of Welzijnswerk Midden-Drenthe.
• Wilt u huur- en/of zorgtoeslag aanvragen dan heeft u uw
Burgerservicenummer nodig.
• U kunt bij Welzijnswerk terecht voor informatie en hulp bij
het invullen van de aanvraag voor huur- en zorgtoeslag. Ook
kunnen onze medewerkers u helpen bij het invullen van een
wijzigingsformulier.
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Hulp bij thuisadministratie Humanitas
Heeft u problemen met het op orde brengen of houden
van uw (financiële) administratie? Dan is hulp bij
thuisadministratie van Humanitas iets voor u.

Wat houdt hulp bij thuisadministratie in?

Een vaste vrijwilliger met administratieve kennis komt geregeld
bij u thuis en helpt met het (weer) in orde brengen van uw
administratie. Bij grote schulden of problemen kan de vrijwilliger
helpen bij het zoeken naar een oplossing.
De vrijwilliger kan u onder andere helpen met:
• Het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven.
• Het schrijven van brieven naar instanties.
• Tips voor zuiniger omgaan met geld.
• Advies bij ‘lastige’ rekeningen of brieven.
• Het ordenen van uw administratie.
• Het aanvragen van inkomensondersteuning of
kwijtscheldingen.

Voor wie is thuisadministratie?

In principe kan iedereen zich aanmelden bij de coördinator van
Humanitas. De vrijwilligers hebben allemaal een verklaring van
goed gedrag en hebben geheimhoudingsplicht.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?

Bel dan met 06 12 69 90 00. Of stuur een e-mail naar:
thuisadm.humanitas.MDrenthe@gmail.com

Minimaregelingen
De gemeente Midden-Drenthe ondersteunt minima. Mensen
met een laag inkomen en een laag vermogen kunnen een
beroep doen op verschillende minimaregelingen van de
gemeente. Het inkomen hoeft daarvoor niet te bestaan uit
een uitkering. Ook wie werkt en een laag loon ontvangt, kan in
aanmerking komen voor een minimaregeling.
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Algemene voorwaarden minimaregelingen
• Alleen beschikbaar voor minima, dat is wanneer inkomen én
vermogen onder bepaalde grenzen blijven.
• Er gelden bepaalde voorwaarden, bijvoorbeeld dat er
voorafgaand aan de aanvraag enige tijd een minimaal
inkomen is geweest.

A	Uitkering voor activiteiten

De uitkering is bedoeld om deel te kunnen nemen aan allerlei
sociaal-culturele, sportieve of educatieve activiteiten.

B Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente en de ziektekostenverzekeraar Het Zilveren Kruis
Achmea hebben een contract afgesloten voor een collectieve
ziektekostenverzekering. Deze regeling is bedoeld om mensen
met een minimuminkomen de mogelijkheid te bieden voor
korting op de premie voor hun ziektekostenverzekering.

Bijzondere bijstand
Bijzondere bijstand is bestemd voor het opvangen van
bijzondere kosten. Dit zijn extra, noodzakelijke kosten die u
bijvoorbeeld moet maken door ziekte, een handicap of om
sociale redenen. De kosten kunnen éénmalig zijn, maar ook
wekelijks of maandelijks terugkomen.
Staat u onverwacht voor bijzondere kosten en heeft u daarvoor
geen geld opzij kunnen zetten en is het ook onmogelijk de
kosten ergens anders vergoed te krijgen? Dan kunt u bijzondere
bijstand aanvragen.
Ook wanneer u geen minimuminkomen heeft, kunt u voor
bijzondere bijstand in aanmerking komen. Uw inkomen kan een
uitkering zijn van de gemeente of van een andere instantie, een
salaris of een pensioen.
Het is via de bijzondere bijstand ook mogelijk om een bijdrage
aan te vragen voor duurzame goederen zoals een koelkast of
wasmachine.
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Oordeel niet zelf

Als u twijfelt of u voldoet aan de voorwaarden om voor
bijzondere bijstand in aanmerking te komen, neemt u dan
contact met ons op. Wij kijken dan met u naar uw persoonlijke
situatie en deze voorwaarden. Er is soms meer mogelijk dan u
denkt!

Moment van aanvragen

Vraag bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.
Een aanvraag voor vergoeding wordt meestal afgewezen als de
kosten gemaakt zijn voordat u de aanvraag indient.

Kwijtschelding gemeentebelasting
In het voorjaar kunt u weer een aanslag verwachten van de
gemeentelijke belastingen van de gemeente Midden-Drenthe.
Dit geldt ook voor de zuiveringsheffing, de verontreiniging- en/
of ingezetenenheffing van Gemeenschappelijk Belastingkantoor
Lococensus en Tricijn (GBLT) of Hefpunt. Voor mensen met een
minimuminkomen en een laag vermogen is het mogelijk om
kwijtschelding of vermindering van de aanslagen aan te vragen.
De gemeente werkt samen met GBLT en Hefpunt.
De samenwerking houdt in, dat de gemeente de toetsing van
kwijtschelding voor haar rekening neemt en de beslissing
doorgeeft aan GBLT of Hefpunt. U hoeft dus maar één keer
kwijtschelding aan te vragen.

Let op:
GBLT en Hefpunt verwachten wel dat u de rekening betaalt.
De rekening kan in termijnen worden betaald. Als er aan u
kwijtschelding wordt toegekend, stort GBLT of Hefpunt het
betaalde bedrag terug op uw rekening.
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Voor iedereen die het afgelopen jaar kwijtschelding heeft
ontvangen geldt één van de volgende mogelijkheden:
• U komt in aanmerking voor automatisch verleende
kwijtschelding. In dat geval heeft u de gemeente
gemachtigd om uw gegevens te controleren via het Landelijk
Inlichtingenbureau. U hoeft geen kwijtschelding meer aan te
vragen.
• U heeft een aanslag van de gemeente en/of GBLT of
Hefpunt ontvangen. U heeft de gemeente niet gemachtigd
om uw gegevens te controleren via het Landelijk
Inlichtingenbureau. U dient zelf een verzoekformulier voor
kwijtschelding aan te vragen.
• U heeft alleen een aanslag van GBLT of Hefpunt ontvangen
en niet van de gemeente. U dient zelf een verzoekformulier
voor kwijtschelding aan te vragen.

Vergelijk uw zorgverzekering

De gemeente Midden-Drenthe biedt inwoners met een laag
inkomen (tot 130% van de van toepassing zijnde bijstandsnorm)
en een laag vermogen, de mogelijkheid om deel te nemen aan
een collectieve zorgverzekering. U krijgt een korting op de
premie.
Voldoet u aan bovenstaande voorwaarden en wilt u weten of
uw huidige zorgverzekering goed past bij uw wensen? Of wilt u
uw zorgverzekering op prijs en inhoud vergelijken met andere
zorgverzekeringen? Neem dan contact op met de gemeente.
Zij kunnen samen met u kijken wat voor u de beste oplossing is.
Let op:
U kunt alleen wijzigen van zorgverzekering aan het begin van
elk kalenderjaar.
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Maatschappelijk Werk
Het maatschappelijk werk biedt hulp aan mensen van jong tot
oud, die zelf hun problemen niet meer kunnen oplossen. Het
‘algemeen’ maatschappelijk werk biedt onder andere hulp bij
problemen zoals:
• Spanningen tussen u en uw partner, in het gezin of met uw
buren, echtscheiding.
• Moeilijkheden op uw werk of op school.
• Ervaringen met geestelijk, seksueel of lichamelijk geweld in
het verleden en heden.
Het maatschappelijk werk heeft dagelijks spreekuur van 10.30
tot 12.30 uur aan de Nassaukade 4 in Beilen.
Het telefoonnummer is 0593 52 22 62.

De Sociaal Raadsvrouw
De Sociaal Raadsvrouw geeft gratis advies en informatie op
sociaal-juridisch terrein aan mensen die problemen hebben met
regels en instanties.
Sociaal Raadslieden weten alles over wetten en regels die voor
u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld over de Wet Werk en Bijstand,
over zorg- en huurtoeslag en over uw rechten als huurder. Ze
weten ook hoe instanties werken en hoe u kunt krijgen waar
u recht op heeft. Hulp van de Sociaal Raadslieden kost u geen
geld. Als u er zelf met een instantie, bijvoorbeeld het UWV of
de Belastingdienst, niet uitkomt, kunnen sociaal raadslieden
bemiddelen. Zij nemen dan contact op om uw zaak toe te lichten
of om duidelijkheid te krijgen.

Waar kunnen de vragen over gaan?

Bij het Sociaal Raadsliedenwerk kunt u onder andere terecht
met vragen over:
• werk;
• uitkeringen;
• belastingen;

62

•
•
•
•

kwijtschelding;
juridische kwesties;
personen- en familierecht;
onderwijs.

Deze vorm van hulp is voor iedereen. Er is huisbezoek mogelijk
en de hulp van Sociaal Raadslieden is gratis.

Contact

Voor vragen of een afspraak kunt u bellen met het kantoor van
de Sociaal Raadsvrouw, van maandag tot en met donderdag van
09.00 tot 11.00 uur op telefoonnummer 0591 68 08 00.
De Sociaal Raadsvrouw in Midden-Drenthe heeft spreekuren op
de volgende dagen en tijden:
• Westerbork Elke donderdag van 09.00 tot 10.00 uur aan het
B.G. van Weezelplein 10 (voormalige gemeentehuis)
• Smilde Elke maandag van 09.00 tot 11.00 uur aan de
Elzenlaan 10.
• Beilen Elke maandag van 13.00 tot 15.00 uur en elke
donderdag van 13.00 tot 14.00 uur aan de Nassaukade 4.

Budgetconsulent Midden-Drenthe
Alle inwoners van de gemeente Midden-Drenthe met
schulden of financiële problemen kunnen zich melden bij de
budgetconsulent van de gemeente MiddenDrenthe. U kunt bij de budgetconsulent
terecht als u schulden heeft, maar ook als
u informatie of advies nodig heeft met
betrekking tot uw financiële situatie.
De budgetconsulent werkt op het
gemeentehuis in Beilen.
U kunt de budgetconsulent bereiken
via het algemene telefoonnummer
0593 53 92 22, op maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot
16.00 uur.
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Correspondentie
Postbus 57
9410 AB Beilen
Adres
Nassaukade 4
9411 KG Beilen
T 088 16 51 200
E info@welzijnswerkmd.nl
W www.welzijnswerkmd.nl

Ontwerp en opmaak: AlbertsKleve BNO

Vertrouwd en dichtbij

