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Ouderenadviseur
Bruggenbouwers voor senioren 65+
Het is steeds moeilijker de juiste weg te vinden in het enorme aanbod aan voorzieningen en regelingen op
het gebied van wonen, zorg en welzijn.
De ene wet is nog niet afgekondigd of de andere wordt al weer aangepast.
En elke wijziging kan gevolgen hebben voor uw persoonlijke situatie.
Voor sommige mensen is het moeilijk om een keuze te maken als zij willen verhuizen naar een woning
waar zij gemakkelijker een beroep kunnen doen op extra verzorging.
Ouderenadviseurs zijn uitstekend op de hoogte van voorzieningen en regelingen, die voor u van belang
kunnen zijn.
Wij kunnen u helpen bij het maken van de keuze die het beste bij uw wensen en vragen past.
Ook kunnen wij helpen de weg te vinden naar uitkeringsinstellingen, gemeentelijke loketten en zorg die
bij u past.
U kan met de ouderenadviseur bovendien praten over zaken die u persoonlijk bezighouden.
De ouderenadviseur is onafhankelijk, niet gebonden aan de instellingen en gaat uit van uw keuze.
Het voordeel hiervan is dat een ouderenadviseur er zelf geen belang bij heeft welke keuze u maakt. Wij
zijn tevreden als er voor u de beste oplossing is gevonden.
Als u daar prijs op stelt, kan de ouderenadviseur bemiddelen in uw persoonlijke situatie.
Verder kunnen familieleden, mantelzorgers of hulpverleners contact met ons opnemen.
Onze kracht is ons breed onderhouden netwerk waarin allerlei professionele organisaties verankerd zijn.
Bijvoorbeeld de wijkverpleegkundigen, casemanagers dementie, Stichting Mantelzorg, STOED,
huismeesters, woningbouwverenigingen, de wijkagent, Sociaal Raadslieden, maatschappelijk werk, de
ouderenbonden etc.
Waar kunnen ouderenadviseurs u onder meer bij helpen:
Welzijn
• activiteiten in de buurt
• ontmoeting met anderen
• vervoer
• rijbewijskeuring
• visiteclubs
• aanvragen bijzondere bijstand
• ondersteuning persoonlijke administratie
Wonen
• ouderenwoningen
• verhuizen
• woningaanpassing
• verhuiskostenvergoeding
• veiligheid in en om de woning
Zorg
• toe leiden naar opname in een zorgcentrum
• toe leiden naar dagverzorging / dagbehandeling
• Thuiszorg
• RIAGG
• Maatschappelijke dienstverlening
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Karin Barg

06-33319494 maandag dinsdag en vrijdag
Postcodegebied 3131, 3132
Yen Luong
06-33326314 maandag, dinsdag en woensdag
Postcodegebied 3136, 3137
Arianne Zevenbergen 06-33319496 dinsdag, woensdag en donderdag
Bel gerust met uw vraag of voor een kennismakingsgesprek!
Bron: PCOB en SBO oproep

Markant: Geen cijfers over opbrengsten van mensen met een beperking
Er zijn geen cijfers over wat mensen met een beperking bijdragen aan de samenleving. Als
mensen met een beperking onderwerp van gesprek zijn, dan gaat het meestal over wat ze de
samenleving kosten. Dat staat in Markant nummer 10 van december 2012.

De maatschappelijke betekenis van mensen met een beperking is nauwelijks
onderwerp van gesprek. Wel wordt er vaak gesproken over de uitgaven aan mensen met een beperking
en de wens om daarop te bezuinigen.
Het decembernummer van Markant is helemaal gewijd aan hoe mensen met een beperking hun talenten
verzilveren. Joost Nauta is, ondanks zijn spierziekte, een succesvol ondernemer. Met zijn
thuiszorgorganisatie Joost Zorgt heeft hij een gezond bedrijf neer gezet. ‘Het zou jammer zijn als ik alleen
maar veel kost’, zegt hij. Maar niet iedereen is in staat om een geldelijke bijdrage te leveren. Als mensen
met een beperking de kans krijgen om op hun eigen manier hun talent te gebruiken, kan dat ook een
positief effect hebben op de mensen uit hun omgeving. ‘Het contact met hen verrijkt je’, vertellen
degenen die werken met mensen met een beperking.
Bron: Nieuwsbrief Markant
Hallo allemaal!
Onze nieuwsbrief zal met ingang van heden 6 keer per jaar verschijnen.
Namens het bestuur, Willem van der Hoek en Ronald Brouwer
Heeft u copy voor de nieuwsbrief? Mail het naar:r.brouwer19@chello.nl of whoekie@tiscali.nl
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