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In deze nieuwsbrief aandacht voor:
-

Thuiszorg

-

Zorg naar gemeenten

-

Nieuws Windows 10

Thuis zorg krijgen van instelling blijft mogelijk
Er is goed nieuws voor mensen met een laag ZZP die in de eigen woning zorg ontvangen
vanuit een instelling. Zij kunnen dit zogenaamde Volledig pakket thuis (VPT) gewoon thuis
blijven ontvangen. Ze hoeven niet te kiezen voor opname in een zorginstelling of voor het
krijgen van zorg via de gemeente (Wmo). Dit heeft staatssecretaris Van Rijn aan de Tweede
Kamer laten weten.
Door de nieuwe regelingen in de zorgsector dreigden deze mensen hun huidige zorg kwijt te raken.
Cliëntenorganisaties, waaronder Ieder(in), trokken hierover een aantal keer aan de bel. Van Rijn heeft in
overleg met cliëntenorganisaties nu dus besloten dat deze vorm van zorg overeind kan blijven. De
praktische uitvoering en juridische onderbouwing moet hij nog verder bespreken. Maar zorgkantoren
kunnen de betrokken zorgaanbieders en cliënten al gaan inlichten over de oplossing.
Het gaat om 1500 tot 2000 ouderen en mensen met een beperking, waaronder veel mensen in een
aanleunwoning. Deze oplossing geldt niet voor mensen die een pgb hebben.
De meeste Vlaardingers redden zich prima zelf. Mensen die hulp nodig hebben, regelen dat vaak in hun
eigen netwerk. Bij sommigen lukt dat niet zelfstandig. De gemeente heeft de taak daarin te ondersteunen.
Met vier sociale wijkteams regelt de gemeente de zorg en ondersteuning aan haar inwoners in of zo
dichtbij mogelijk ieders eigen buurt.
Bron: Nieuwsbrief Ieder(in)

Goed voor elkaar? Nieuwe raadpleging Zorg naar gemeenten
Wat zijn de ervaringen met burenhulp, vrijwilligerswerk en mantelzorg? Hoe tevreden zijn
mensen die hulp vragen over het contact met hun gemeente? Voldoen de zorg en
ondersteuning vanuit de gemeente aan de behoeften? Om daar achter te komen, start in
september de digitale raadpleging Zorg naar gemeenten: Goed voor elkaar?
In september start een nieuwe digitale raadpleging, genaamd ‘Goed voor elkaar?’ Dit onderzoek richt zich
op de sociale netwerken van cliënten. In het nieuwe zorglandschap wordt van burgers een bijdrage
verwacht in de vorm van burenhulp, mantelzorg en vrijwilligerswerk. De vragenlijst op
www.zorgnaargemeenten.nl is bedoeld voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben, maar ook
voor mensen die vrijwillig en onbetaald hulp en ondersteuning (kunnen) bieden.
Uitnodiging om mee te doen
We horen graag uw ervaringen. De raadpleging loopt tot 5 oktober. Invullen van de vragenlijst kan vanaf 3
september. Als u nu uw e-mailadres achterlaat op www.zorgnaargemeenten.nl, dan krijgt u een uitnodiging
om mee te doen zodra de raadpleging start.
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Resultaten
Aandacht voor iedereen bundelt de ervaringen voor lokale belangenbehartigers, Wmo-raden en gemeenten
zodat zij uw ervaringen kunnen gebruiken om goede zorg te regelen die past bij wat mensen vragen.
Bron: Nieuwsbrief Aandacht voor Iedereen

Keuzehulp Windows 10

Als u een pc met Windows hebt, kan het interessant zijn om over te stappen naar Windows 10. Lees in
deze keuzehulp of dat in uw situatie verstandig is.
Microsoft introduceerde op 29 juli een nieuwe versie van zijn besturingssysteem: Windows 10. Mogelijk
hebt u hier al over gehoord of zelfs een melding op de computer van gekregen. In Windows 10 zijn de
sterke punten van Windows 7 en 8 gecombineerd. De vertrouwde Bureaubladomgeving van Windows 7 is
weer terug, evenals het Startmenu. Van Windows 8 wordt het uitgangspunt overgenomen dat het systeem
geschikt moet zijn voor meerdere apparaten. Volgens Microsoft is Windows 10 een goede en stabiele basis
voor de aankomende jaren en kan het besturingssysteem lang mee.
Tot nu toe moesten gebruikers van Windows altijd betalen om over te stappen naar een nieuw
besturingssysteem. Consumenten met Windows 7, 8 of 8.1 kunnen nu echter binnen een jaar gratis
overstappen naar Windows 10. Is dit voor u het geschikte moment om over te stappen? Klik hieronder op
uw huidige besturingssysteem en bekijk de mogelijkheden.
Bron: Seniorenweb.nl
Meer nieuws leest u in de volgende nieuwsbrief van oktober 2015. Wij wensen u veel
leesplezier toe. 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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