
Schouwen-duiveland voor elkaar
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-Duiveland. De nieuwsbrief is bedoeld voor professionals 
op het gebied van zorg, jeugd en participatie, maar ook voor mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die zich betrokken 
voelt bij wat er binnen het sociaal domein gebeurt. 
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Met elkaar in gesprek over zorg en ondersteuning 
De gemeente wil graag meer in gesprek met inwoners over hun ervaringen op het gebied van zorg 
en ondersteuning. Huishoudelijk hulp kan een belangrijke voorwaarde zijn om langer zelfstandig te 
wonen. 
De overheid wil dat ouderen en mensen met beperking zo lang mogelijk kunnen blijven wonen 
in hun eigen huis, met hulp van anderen. Ook geven veel mensen zelf aan dat ze het liefst zo lang 
mogelijk zelfstandig wonen. Maar dan moet ondersteuning zoals huishoudelijke hulp wel goed 
geregeld kunnen worden. Graag horen we van u hoe u die ondersteuning regelt of gaat regelen.
-> lees verder

Voor uw goede ideeën 
hebben wij geld over
Innovatiebudget sociaal domein 
Inwoners en zorgorganisaties hebben vaak goede creatieve ideeën 
hoe ze voor zichzelf, voor de mensen om hen heen en de mensen 
voor wie ze zorgen het leven wat makkelijker kunnen maken. Denk 
bijvoorbeeld aan het initiatief Hulpje in Dreischor en Tafelen in 
de Buurt. Met dit soort initiatieven kunnen ouderen langer thuis 
blijven wonen en hebben mensen met een beperking minder 
professionele hulp nodig. Om te stimuleren dat mensen met goede 
ideeën deze ook omzetten in daden heeft de gemeente een fonds 
opgezet. Inwoners, bedrijven of organisaties met een goed idee 
op het gebied van zorg of ondersteuning kunnen in aanmerking 
komen voor een geldbedrag uit dit fonds om hun idee waar te 
maken. -> lees verder

Een schoon en leefbaar huis? 
Jazeker!
Sinds 1 januari 2015 krijgen gemeenten minder geld voor het 
inkopen van huishoudelijke hulp voor cliënten. Volgens de Wet 
maatschappelijke ondersteuning zijn gemeenten verantwoordelijk 
voor een schoon en leefbaar huis bij cliënten die afhankelijk zijn 
van huishoudelijke hulp. Om dit voor elkaar te krijgen heeft de 
gemeente nieuwe afspraken gemaakt met zorgaanbieders.

Voortaan spreekt de zorgaanbieder met cliënten af welke 
activiteiten zij doen om te zorgen voor een schoon en leefbaar huis. 
De zorgaanbieders krijgen hiervoor een vast budget. De gemeente 
maakt het mogelijk dat cliënten gebruik kunnen maken van 
huishoudelijke hulp. -> lees verder

Nieuwe partner Wmo-hulpmiddelen

De gemeente Schouwen-Duiveland gaat voor het verstrekken van Wmo-hulpmiddelen voortaan in zee met Medipoint. 
Op dit moment worden voorbereidingen getroffen voor de nieuwe samenwerking, die vanaf 1 juni een feit moet zijn.
-> lees verder

http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Met_elkaar_in_gesprek_over_zorg_en_ondersteuning
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Voor_uw_goede_idee%C3%ABn_hebben_wij_geld_over
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Een_schoon_en_leefbaar_huis_Jazeker
http://www.schouwen-duiveland.nl/Inwoner/Zorg_en_Welzijn/Sociaal_Domein/Actueel/Nieuwe_partner_Wmo_hulpmiddelen


Afmelden e-mailnieuwsbrief:
Wilt u deze nieuwsbrief niet langer ontvangen: Klik hier om af te melden

Vragen, informatie of ideeën?
Als u vragen, goede voorbeelden, suggesties heeft of informatie wilt 
over de veranderingen in het sociaal domein, neem dan contact op 
met Marlys Schild, werkzaam bij de gemeente Schouwen-Duiveland 
met als belangrijkste aandachtsgebied: ontwikkelingen in het Sociaal 
Domein. Marlys is bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag via telefoonnummer (0111) 452 131 of  
voorelkaar@schouwen-duiveland.nl 

Op de hoogte blijven
Als actuele ontwikkelingen het noodzakelijk maken om u tussentijds 
op de hoogte te brengen, dan brengen wij een nieuwsflits uit. 

Abonneren
U kunt zich abonneren op de nieuwsbrief door u aan te melden. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente Schouwen-
Duiveland. 
Met deze nieuwsbrief willen wij een platform bieden voor het delen 
van kennis en informatie. 
Daarom bieden wij ook ruimte aan andere partijen, organisaties 
en burgers die actief zijn binnen het sociaal domein. Het staat 
derden vrij om artikelen uit deze nieuwsbrief in eigen publicaties te 
verwerken.  Wij stellen het op prijs dat u daarbij de bron vermeldt 
en dat wij daarvan op de hoogte worden gebracht of eventueel een 
uitgave ontvangen op het volgende adres:
Gemeente Schouwen-Duiveland
Cluster communicatie
Laan van St. Hilaire 2 
Zierikzee 
Aanleveren kopij: marjolein.engelhardt@schouwen-duiveland.nl

Hartveilig Wonen
Hartveilig is een landelijk project voor georganiseerde burenhulp, een alarmeringssysteem waarbij getrainde 
vrijwilligers (burgerhulpverleners) worden opgeroepen om iemand met de dichtstbijzijnde AED te reanimeren, in 
afwachting van de ambulance. Bij een hartstilstand zijn de eerste minuten cruciaal en een AED kan dan levens redden. 
-> lees verder

Project Eilandzorg, Cliënt in 
regie; gewoon…doen
Om goed in te kunnen spelen op deze 
veranderingen voert Eilandzorg Schouwen-
Duiveland het project Cliënt in regie; gewoon…
doen uit. Het project is vorig jaar gestart en 
bevindt zich momenteel in de afrondende fase. 
Met dit project wil Eilandzorg de cliënt meer regie geven bij wonen, 
welzijn en zorg. Dit betekent onder meer dat de cliënt zelf bepaalt 
hoe de zorgverlening in zijn leven wordt georganiseerd. 
-> lees verder

Initiatieven in kernen voor 
ouderen met zorgbehoefte
De wens dat ouderen in hun 
eigen dorp kunnen blijven, ook 
als ze meer (intensieve) zorg 
nodig hebben, heeft geleid tot 
verschillende initiatieven op het 
gebied van welzijn. 
-> lees verder

Reminiscentieproject voor 
thuiswonende dementerende 
ouderen en hun partner
Stichting Feest van Herkenning organiseert reminiscentie 
bijeenkomsten voor dementerende ouderen. Getrainde vrijwilligers 
leiden de bijeenkomsten aan de hand van themakoffers.  
-> lees verder

Kennisplein gehandicapten-
sector
In de gehandicaptensector is veel kennis en ervaring beschikbaar. 
Maar vaak blijft dit verborgen binnen een organisatie. Het 
Kennisplein Gehandicaptensector zet zich in om hierin verandering 
te brengen.
-> lees verder
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