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Maaltijd Thuis!
Er kunnen verschillende redenen zijn waarom zelf koken niet meer zo
eenvoudig is. Met Maaltijd Thuis van Zorggroep Ter Weel kunt u genieten
van een heerlijke én gezonde maaltijd, op uw eigen plek en aan uw eigen
tafel. Onze vrijwilliges bezorgen uw warme maaltijd dagelijks bij u thuis.
De maaltijden worden bereid in de keukens van Zorggroep Ter Weel.
Er wordt gebruik gemaakt van regionale producten en de menu’s zijn
afgestemd op de jaargetijden. Er staat dus altijd wel wat lekkers voor u op
de kaart!
Meer informatie of aanmelden?
Gemeente Goes
0113 - 65 42 59
maaltijdthuis-goes@terweel.nl

Gemeente Borsele en Reimerswaal
0113 - 65 40 07
maaltijdthuis@terweel.nl

www.terweel.nl/maaltijd-thuis
Goes - Hansweert - Krabbendijke - Kruiningen - Rilland - Yerseke

Uw financiën
in de hand door
het (even) uit
handen te geven!

Er heerst nog steeds een taboe op schulden. Vaak gaat dit
samen met een gevoel van schaamte. Zorgen die u hierover
heeft (voor uzelf of familie) zijn in sommige situaties dan ook

SVRZ

voor een kleurrijk palet
aan zorg

SVRZ is een specialist in ouderenzorg in
Zeeland. Wij bieden een totaalpakket van
zorgdiensten waarbij wonen, welzijn, zorg
en behandeling op elkaar afgestemd zijn.

moeilijk bespreekbaar. BilancioBudget helpt u graag. Neem
gerust contact met ons op! Samen bepalen we de strategie
om weer grip te krijgen op uw financiële situatie.

Budgetbeheer en Beschermingsbewind
Joanne Kristelijn
Uitvoerend bewindvoerder

[m] 06 48 514 866
[ e ] zeeland@bilanciobudget.nl
[w] bilanciobudget.nl

Kijk op wwww.svrz.nl of bel onze zorglijn
0900 78 79777 voor al onze diensten, bij u
in de buurt.
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Bij GR de Bevelanden vinden wij het belangrijk dat
iedereen mee kan doen in de samenleving. Als
organisatie doen wij er dan ook alles aan om dit
mogelijk te maken. De afdeling Werk, Inkomen en
Zorg (WIZ) van de Gemeenschappelijke Regeling de
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taken uit op het gebied van werk, inkomen en zorg.
In dit speciale bewaarmagazine laten wij zien
welke regelingen en mogelijkheden er allemaal
zijn voor u als inwoner. Van bijzondere bijstand tot
budgetcoach. Van zelfstandig ondernemer tot
zorgvraag. Van Wmo tot Werkgeversservicepunt.
En van schuldhulpverlening tot een schuldenvrije
toekomst.
De afdeling WIZ is er voor u. Wij helpen u graag
verder, omdat we vinden dat iedereen mee moet
kunnen doen in onze samenleving. U kunt bij ons
terecht voor al uw vragen. Dat kan bij ons op kantoor
tijdens onze spreekuren, telefonisch, of bij u thuis.

COLOFON
Dit magazine is met veel zorg samengesteld door medewerkers
van de afdeling WIZ. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden
ontleend. Heeft u opmerkingen of suggesties? Stuur ze naar
communicatiewiz@grdebevelanden.nl

GR de Bevelanden
Bezoekadres:

Afdeling Werk, Inkomen en Zorg
M.A. de Ruijterlaan 2, 4461 GE Goes

Telefoon:

(0113) 239 100

E-mail:

info@grdebevelanden.nl

Website:

www.grdebevelanden.nl

Uitgever
Oplage

Romeo Delta Multimedia BV
50.000 exemplaren

Verspreiding
Huis-aan-huis binnen de gemeentes Borsele, Goes, Kapelle,
Noord-Beveland en Reimerswaal

Natuurlijk horen wij ook graag wat u van ons magazine
vindt. En of u misschien nog suggesties heeft.
Met vriendelijke groet,
André van der Reest
Voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Werk,
Inkomen en Zorg
GR De Bevelanden

Wij zorgen op heel Noord-Beveland
Ons betrokken en deskundige thuiszorgteam komt naar u toe voor:
Zorg aan huis
Huishoudelijke hulp & zorg
Begeleiding thuis
Particuliere zorg en diensten
Ook ondersteunen wij u thuis met: Tafeltje Dekje
Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland biedt verder:
Verblijfszorg
Respijtzorg
Huurappartementen met zorg
Dagopvang
Welzijnsdiensten
Daarnaast kunnen alle 55-plussers uit
de gemeente Noord-Beveland door
middel van het Eurolidmaatschap deelnemen aan de activiteiten van Stichting
Ouderenzorg Noord-Beveland. Euroleden kunnen tegen gereduceerd tarief
de warme maaltijd gebruiken in Zorgcentrum Cleijenborch en Amaliahof.

Voor meer informatie zie onze website: www.cleijenborch.nl of bel 0113-240900.

Sociaal Juridische
Dienstverlening

Onafhankelijke
Cliëntondersteuning

De wet- en regelgeving is ingewikkeld in
ons land.
Sociaal Juridische Dienstverlening:

•

•

•

•
•
•

Geeft gratis advies en informatie
over wetten en regelingen;
Helpt waar nodig bij het schrijven
van brieven en bezwaarschriften;
Kan bemiddelen tussen u en
instanties zoals de Belastingdienst,
het UWV of de gemeente;
Verwijst zo nodig door naar
andere instanties.

•
•

Een cliëntondersteuner werkt onafhankelijk en
komt op voor uw rechten;
Een cliëntondersteuner helpt u bijvoorbeeld bij
het voorbereiden en voeren van een gesprek met
uw gemeente of zorgaanbieder;
Een cliëntondersteuner biedt hulp bij het vinden
van de zorg die bij u past;
Een cliëntondersteuner kan u helpen uw hulpvraag duidelijk te maken, keuzes te maken of de
juiste hulp voor u te regelen.

‘s-Heer Elsdorpweg 12
4461 WK GOES

Postbus 310
4460 AS GOES

Tel : (0113) 277 111
Fax: (0113) 277 100

Maatschappelijk
werk
Iedereen heeft wel eens problemen en
hulp nodig bij het vinden van oplossingen.
Bij het maatschappelijk werk van SMWO
kunt u rekenen op die deskundige hulp.
Het maatschappelijk werk kan u
bijvoorbeeld helpen bij vragen op het
gebied van:
•
•
•
•
•
•

geld en werk;
relaties en verwerking;
opvoeding;
onderwijs;
wonen;
gezondheid.

infopunt@smwo.nl
www.smwo.nl

ISO 9001

REGEL UW
UITKERINGSZAKEN
ONLINE:
SNEL EN EENVOUDIG!
Wilt u iets regelen rond uw uitkering? Dat kan eenvoudig online via de Snelbalie en Mijn WIZ
van GR de Bevelanden op www.grdebevelanden.nl. Via het online loket regelt u eenvoudig
zaken zelf.

wordt toegekend, staat het geld binnen een week op uw

WILT U UW UITKERINGSZAKEN WEL
ONLINE REGELEN, MAAR HEEFT U
GEEN COMPUTER?

rekening.

In het stadskantoor te Goes en in de bibliotheken in uw

Als uw aanvraag via de Snelbalie voor bijvoorbeeld
bijzondere bijstand of tegemoetkoming chronisch zieken

eigen gemeente kunt u gebruik maken van een computer
Via uw persoonlijke pagina ‘Mijn WIZ’ staan al uw gegevens

om uw aanvraag in te dienen.

bij elkaar en krijgt u een goed overzicht van uw persoonlijke
situatie. Denk aan uw jaaropgaves, uitkeringsspecificaties,

HULP

uitbetalingen, vakantiegeld en schulden.

Komt u er niet uit? Dan kunt u ook hulp krijgen bij het
invullen van uw aanvraag bij ons op kantoor. U kunt

Wijzigt uw situatie? Dan geeft u dit ook gemakkelijk door via

hiervoor een afspraak maken. Bel naar het Klant Contact

Mijn WIZ. Als u een bijstandsuitkering ontvangt, kunt u ook

Centrum op telefoonnummer 0113 – 239 100.

bijzondere bijstand en toeslagen aanvragen via de Snelbalie.

VOORDEEL ONLINE REGELEN
Het grote voordeel van online regelen: u heeft snel
duidelijkheid.
• Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u het
geld binnen een week.
• De aanvraag zelf duurt maximaal tien minuten.
• Zorg wel, dat u uw DigiD en de nodige gegevens bij de
hand heeft.
• Alle gegevens die bekend zijn, staan al voor u ingevuld.
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Zorgboerderij voor ouderen

Wij bieden kleinschalige dagopvang
aan ouderen in de landelijke omgeving
bij Lewedorp
Roverweg 1
4456 RL Lewedorp
0113-670252 / o6 30742969
www.notenhoeve.nl / info@notenhoeve.nl

Ieder kind verdient een eerlijke
onderwijskans, OOK wanneer ouders
een minder grote portemonnee
hebben.
Stichting OOK (Onze Onderwijs Kans)
richt zich op kinderen/leerlingen die
in een gezin leven onder 120 % van de
bijstandsnorm. OOK deze kinderen
hebben
wensen
in
onderwijs.
Willen bijvoorbeeld TTO (tweetalig
onderwijs) volgen, zouden het liefst
de richting kunst & cultuur kiezen
of in de sportklas zitten. Maar aan
deze bijzondere afdelingen zijn extra
kosten verbonden. OOK faciliteert in
de kosten van huiswerkbegeleiding.
[Onze stichting richt zich in eerste
instantie op de schoolgaande jeugd
in de Oosterschelderegio van de
onderbouw van het voortgezet
onderwijs.]
Wilt u uw kind OOK een kans geven
in het onderwijs?

BUURTZOR
BUURTZORG
G
verpleging en
verzorging thuis
meer informatie via
www.buurtzorgnederland.com
085 0403 700

BUURTDIENSTEN
huishoudelijke hulp
meer informatie via
www.buurtdiensten.com
085 0403 790

Zorg- en speelboerderij De Hosvazze
Een plek waar je jezelf kunt zijn
Wij bieden zinvolle dagbesteding in een veilige
omgeving aan kinderen en (jong)volwassenen met een
beperking, ADHD of een autismespectrumstoornis.
Het omgaan met dieren biedt voor deze doelgroep
veel rust, plezier en genegenheid. Dieren
accepteren elk mens zoals hij/zij is. We kijken
naar ieders mogelijkheden. Daarnaast bieden wij
thuisbegeleiding. Financieringvorm: PGB, WMO en
Jeugdzorg (zorg in natura)

Meld hem of haar dan aan op
www.stichtingook.com/aanmelden/
[Geef met een vinkje aan dat u als ouder
toestemming geeft voor het delen van
enkele gegevens en daarna kunt u de
gevraagde gegevens uploaden.]
Wij nemen dan
zo snel mogelijk
contact met u op!

Wij zijn bereikbaar van maandag t/m zaterdag van
10.00-16.00 uur • T: 0113-223972
E: info@hosvazze.nl • W: hosvazze.nl
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HAAL MEER UIT UW GELD

Over
geldzaken…

Kunt u hulp gebruiken bij uw financiën omdat er bijvoorbeeld
iets is veranderd in uw situatie? Of vindt u het moeilijk om
iedere maand rond te komen? De gemeente heeft voor iedereen
een geldplan. In welke situatie u ook zit. Ga naar https://www.
grdebevelanden.nl/haal-meer-uit-je-geld. Kies daar het geldplan
dat bij u past en lees wat u kunt doen om uw financiële positie
te versterken.
U kunt het geldplan geheel anoniem invullen, opslaan en later verder gaan. Er zijn

Het hebben/
aanvragen van een
uitkering is één.
Maar daarmee is het
natuurlijk thuis nog
geen vetpot.
Hoe doet u dat als
u een gezin heeft
en u de kinderen
toch wilt geven wat
ze nodig hebben?
Of als u zelfstandig
ondernemer bent,
maar financieel
vastloopt? Hoe komt
u uit de geldzorgen
of voorkomt u dat
u erin komt? … Wij
geven wat tips over
geld en financiële
dienstverlening.

geldplannen voor verschillende levenssituaties, bijvoorbeeld:

BETER RONDKOMEN
Dit geldplan is voor als u de ene maand geld overhoudt en de andere maand geld tekort
hebt. Dit geldplan helpt u om elke maand geld over te houden. Zo bouwt u een buffer
op om tegenvallers op te vangen.

RONDKOMEN MET KINDEREN
Dit geldplan laat ouders en verzorgers zien welke regelingen er zijn, maar bijvoorbeeld
ook hoe het zit met verzekeringen.

BIJNA 18
Het geldplan “Bijna 18” is voor jongeren en hun begeleiders om te zien wat er geregeld
moet worden vóór de 18e verjaardag en wat er dan nog meer verandert.

Kijk voor alle geldplannen op: https://www.grdebevelanden.nl/haal-meer-uit-je-geld
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INWONERS HELPEN
NAAR EEN SCHULDENVRIJE TOEKOMST
Ongeveer één op de vijf huishoudens in Nederland heeft te maken met schulden.
Of u nu een eigen huis heeft of een huurwoning, een laag of hoog inkomen, iedereen
kan betalingsachterstanden hebben.
Maar hoe voorkomt u dat en hoe komt u uit zo’n lastige situatie?
Per 1 mei 2019 is het project ‘vroegsignalering van

medewerker van de afdeling Werk, Inkomen en Zorg

schulden’ gestart vanuit GR de Bevelanden. Het doel

van GR de Bevelanden op huisbezoek komen. Samen

van het project is dat schulden bij inwoners van de

kijken we wat er nodig is om de betalingsproblemen zo

Bevelandse gemeenten vroegtijdig worden opgemerkt

snel mogelijk aan te pakken.

en dat deze schulden op een passende manier worden
aangepakt. Dit doen we door inwoners financiële

Wat zijn bijvoorbeeld de oorzaken en gevolgen van

ondersteuning te bieden en ze te helpen om hun vaste

de geldproblemen en welke maatregelen kunnen

betalingen weer op te pakken. Daarnaast is het ook

helpen? Denk aan budgetcoaching, budgetbeheer,

mogelijk om eventueel andere hulp in te schakelen,

een schuldenregeling of ondersteuning bij psychische

zoals bijvoorbeeld het maatschappelijk werk.

en sociale problemen.

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN

Samen met woningcorporaties, zorgverzekeringen CZ

Als u er niet uitkomt en uw financiële problemen u

en VGZ, Sabewa en Evides werken de vijf Bevelandse

toch teveel worden, dan is het belangrijk dat u hulp

gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland,

zoekt. Het team Schulddienstverlening kan u helpen

Reimerswaal en Gemeenschappelijke Regeling de

door te zoeken naar passende oplossingen. Ook als

Bevelanden aan de ‘vroegsignalering van schulden’.

u kleine schulden heeft, kunnen wij u advies geven.
Afhankelijk van de situatie werken we samen met

Als een huishouden bijvoorbeeld een huurachterstand

vrijwilligersorganisaties die kunnen helpen met de

heeft van één maand, dan geeft de woningcorporatie

administratie, zoals SHV Zeeland, Humanitas of SMWO.

dit door aan GR de Bevelanden. Vervolgens kan een
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HULP BIJ SCHULDEN
Wilt u:

Als u er niet uitkomt en uw geldproblemen u teveel worden,

• weer grip krijgen op uw geldzaken?

kan het team Schulddienstverlening van de afdeling Werk,

• een balans vinden in uw inkomsten en uitgaven?

Inkomen en Zorg u helpen door te zoeken naar passende

• zonder stress of zorgen uw post openen
• op tijd uw rekeningen kunnen betalen?
• weten hoe u uw administratie op orde krijgt?
• tips om uw administratie of uw post te ordenen?

oplossingen.
U kunt op ons spreekuur terecht voor al uw vragen over
uw geldproblemen. Wij kunnen u bijvoorbeeld informatie
geven over hoe u weer grip kunt krijgen op uw uitgaven. Ook
kunnen we u adviseren, handige tips geven of doorverwijzen
naar een van onze partnerorganisaties.

U hoeft het niet alleen te doen!

Wij helpen u graag!

Als uw financiële situatie zo zorgelijk is dat u er zelf helemaal
niet meer uitkomt, kijken we of u in aanmerking komt voor
een traject schuldhulpverlening.

SPREEKUUR SCHULDDIENSTVERLENING
Zoek tijdig hulp bij geldproblemen. Wij helpen u weer grip te krijgen op geldzaken.
Bel voor een afspraak of telefonisch spreekuur met 0113 - 239 100.
Het spreekuur is op dinsdag- en donderdag van 09.00 tot 12.00 uur op het
Stadskantoor, M.A. de Ruijterlaan 2, Goes.
Telefonisch spreekuur is op woensdag van 09.00 tot 12.00 uur.

Otolift, dé meest
gekochte traplift
van Nederland
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Uw trapleuning blijft zitten
Brede kant van de trap blijft vrij
Niet goed = geld terug
Huren, nieuw en tweedehands
Slechts 48 uur levertijd

Vo l l e d ig a r
o p k l a p ba

Stuur mij een gratis brochure
Naam
Postcode/plaats
Telefoon

GRBVLND19

Adres

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar:
Otolift Trapliften, Antwoordnummer 17014, 2810 VK Bergambacht

Bel gratis 0800 444 777 2
voor een gratis thuisadvies of om
onze gratis brochure te bestellen.

www.otolift.nl
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BIJZONDERE BIJSTAND
IS ER NIET ALLEEN VOOR
MENSEN MET EEN
BIJSTANDSUITKERING
Als u een laag inkomen heeft, kan het voorkomen dat u

KIJK OF U IN AANMERKING KOMT

extra kosten moet maken. Bijvoorbeeld als uw koelkast of

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor mogelijke

wasmachine kapot gaat of omdat u kinderen heeft op de

vergoedingen en de voorwaarden?

middelbare school. Als u deze kosten niet zelf kunt betalen,

Neem dan - vóórdat u kosten maakt - contact met ons op

kunt u misschien wel in aanmerking komen voor een van de

via telefoonnummer 0113 239 100

mogelijkheden van de zogeheten bijzondere bijstand.
Bijzondere bijstand is er niet alleen voor mensen met een

U kunt bijzondere bijstand aanvragen voor o.a.

bijstandsuitkering. Als u een inkomen heeft dat iets hoger

• Reiskosten voor het bezoeken van een ziek familielid

is dan de bijstand, kunt u mogelijk toch in aanmerking

• Een bijdrage in de kosten en benodigdheden voor

komen voor bijzondere bijstand. Wij houden dan wel

schoolgaande kinderen

rekening met het feit dat u een deel van de kosten kunt

• Een bijdrage in de woonlasten voor huiseigenaren

betalen.

• Kosten van rechtshulp zoals bijv. een advocaat
• Bewindvoeringskosten
Let op: voor uitgaven die iedereen heeft, zoals voor eten,
kleding en huur, of kosten die vergoed kunnen worden uit
de (zorg)verzekering kunt u in principe geen bijzondere
bijstand aanvragen.

VOOR ZELFSTANDIGE ONDERNEMERS
BBZ EN IOAZ-REGELING

De IOAZ is een werkloosheidsregeling speciaal voor ou-

Heeft u als zelfstandig ondernemer (tijdelijke) financiële

dere zelfstandigen (55 plussers) die gedwongen worden

ondersteuning nodig? U kunt inkomensondersteuning via

hun bedrijf te beëindigen of te verkopen, omdat ze uit

de Bbz-regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen)

hun bedrijf een te laag inkomen kunnen halen. De in het

aanvragen als u:

bedrijf meewerkende partner kan ook een beroep doen

• een bedrijf wilt starten vanuit de bijstand of de WW

op deze regeling.

• als gevestigde ondernemer in (tijdelijke) financiële
problemen zit
• 55 jaar of ouder bent met een niet-levensvatbaar
bedrijf
• uw bedrijf wilt beëindigen.

De IOAZ-uitkering vult het inkomen van u en uw partner
aan tot bijstandsniveau. De IOAZ-uitkering wordt na bedrijfsbeëindiging (uitschrijven uit het handelsregister bij
de KvK) uitbetaald. Voordeel van IOAZ-uitkering versus
een ‘gewone’ bijstandsuitkering is dat er een bedrag aan

Naast de Bbz is er nog een regeling voor zelfstandigen:

eigen vermogen is vrijgesteld. Op de datum van aan-

de inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeids-

vraag mag het bedrijf nog niet zijn beëindigd.

ongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)
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weerwerk

Weerwerk is een sociale onderneming die zich inzet om mensen
met psychische klachten en/of autisme deel te laten nemen aan
de maatschappij, op het gebied van wonen, werken en vrije tijd.
Individuele Begeleiding

Dagbesteding

Weerwerk heeft gespecialiseerde begeleiders
in huis met kennis van psychiatrische
problematiek en autisme.
De begeleiding wordt afgestemd op de
individuele (hulp)vraag en behoefte.
De begeleiders helpen bijvoorbeeld bij:
• Jongvolwassenen met autisme begeleiden
richting zelfstandig wonen
• Structuur aanbrengen in: het dagelijks leven,
huishouden, studie, etc
• Ondersteuning en hulp bij contact met een
opleiding of (overheids)instanties
• Het structureren van administratie en
financiën
• Inzicht leren krijgen in de problematiek, en
beter leren omgaan met symptomen
• Verbeteren en vergroten van het netwerk
(familie, buren, vrienden, etc.)
• Zoeken naar passend (vrijwilligers)werk of
zinvolle dagbesteding

Weerwerk biedt op locaties in Goes en
Middelburg dagbesteding aan mensen met
psychiatrische problematiek en/of autisme.
Uitgangspunten hierbij zijn:
• Afgestemd op individuele vraag en
mogelijkheden
• Begeleiding door ervaren professionals
• Ruim aanbod aan werkzaamheden en
activiteiten
Zinvol
werk, zonder werkdruk
•
Dagbesteding helpt om regelmaat en
structuur te geven aan de dag.
U kunt bij ons rustig op een eigen plek
werken, terwijl er ook veel ruimte bestaat
voor sociale contacten. Weerwerk houdt
rekening met uw mogelijkheden en wensen.
Weerwerk biedt verschillende activiteiten
aan, bijvoorbeeld:

Centraal in de begeleiding staat de klant met
zijn of haar wensen en mogelijkheden. Bij de
begeleiding houden we korte lijnen met
behandelaren, gemeenten, verwijzers, het
netwerk en andere betrokkenen.
We bieden maatwerk, onze begeleiders zijn
betrokken en professioneel.

www.weerwerk-zeeland.nl
info@weerwerk-zeeland.nl
0118 639399 / 0113 220778
facebook.com/weerwerkzeeland

• Dia’s en negatieven scannen
• Inpak- en montagewerk
• Divers computerwerk
• Zwemmen, fitness en yoga
• Creatieve middag
• Houtwerkplaats
Er is voor iedereen wel een leuke en
zinvolle activiteit te vinden bij Weerwerk!

Middelburg
Klarinetweg 16a
4337 RA Middelburg

Goes
Houtkade 22
4463AC Goes
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VOOR KINDEREN IS
ER MEER MOGELIJK
DAN U DENKT!
Woont u in de Bevelanden en moet u als gezin
rondkomen van een laag inkomen? Er is vaak
meer mogelijk dan u denkt. GR de Bevelanden
zet de kindregelingen voor u op een rijtje.

3. BIJZONDERE BIJSTAND
De bijzondere bijstandsregelingen zijn bedoeld voor
iedereen die moet rondkomen van een inkomen op
bijstandsniveau. Is uw inkomen net iets hoger, dan kunt
u nog steeds in aanmerking komen voor bijzondere
bijstand. Een deel van uw hogere inkomen wordt dan

GR de Bevelanden vindt het belangrijk dat alle kinderen

aangemerkt als eigen draagkracht. Er zijn regelingen

mee kunnen doen in de maatschappij. We willen

voor (gedeeltelijke) vergoeding van een fiets, computer

dat kinderen zo min mogelijk de dupe worden van

of openbaar vervoer voor schoolgaande kinderen of een

de financiële situatie van hun ouders of verzorgers.

bijdrage aan bepaalde schoolkosten. Op pagina 11 vindt

Bijvoorbeeld dat een kind een sport kan kiezen die hij/

u meer informatie.

zij leuk vindt of dat een kind mee kan naar de bioscoop
met een vriendje of vriendinnetje. Of dat er bijvoorbeeld

4. WEEKJE VAKANTIE

een fiets beschikbaar is om op naar school te gaan.

Er is een vakantieregeling opgezet voor gezinnen die van

Hieronder geven we een overzicht van de regelingen

een bijstandsuitkering moeten rondkomen met kinderen

die er zijn voor kinderen. Let op: er worden verschillende

in de leeftijd van 0 tot en met 17 jaar. Gezinnen die hiervoor

inkomensgrenzen gehanteerd bij de regelingen.

in aanmerking komen, ontvangen tijdig informatie en een

1. DECLARATIEFONDS
Uitgebreide informatie hierover vindt u pagina 15

2. JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR
Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 15

aanmeldformulier.

5 SAMENWERKING MET ANDERE
ORGANISATIES
Uitgebreide informatie hierover vindt u op pagina 19

richtinggev
end
én doeltref
fend

Bewindvoering
De Bewindvoering van Aleyon
is erop gericht mensen te
begeleiden en ondersteunen bij
alle financiële zaken wanneer
zij daar zelf niet toe in staat zijn.
Oorzaken hiervoor kunnen
lichamelijke, psychische,
of familieomstandigheden
zijn. Maar ook het (tijdelijk)
niet op orde hebben van
de noodzakelijke financiële
administratie komt veel voor.
Inkomens- en Budgetbeheer
Wanneer mensen geen
overzicht meer hebben op de
inkomsten en uitgaven kan
Aleyon uitkomst bieden. Dit
kan in de vorm van Inkomensen Budgetbeheer. Samen
met de cliënt wordt gekeken
naar de meest effectieve en
efficiënte oplossing. Zo kan
ervoor gekozen worden dat
Aleyon de gehele administratie
overneemt of dat gedeeltelijke
ondersteuning voldoende is.
Naar zelfstandigheid van de
cliënten wordt zoveel mogelijk
gestreefd.

Waarom Aleyon? Aleyon…
• werkt met gespecialiseerde
mensen die de nodige
ervaring hebben op het
gebied van financiële
dienstverlening
• heeft zeer uitgebreide
juridische, administratieve
en financiële kennis
• kent geen wachtlijsten
• handelt altijd in het belang
van haar cliënten
• beschikt over veel kennis
en ervaring op het gebied
van bewindvoeringen,
inkomens- en budgetbeheer
en schuldhulpverlening
Aanmelding
Wanneer u gebruik wilt maken
van een van onze diensten,
neem dan contact met ons op.
U kunt meer informatie vinden
op onze website!

Bij RST bieden we zorg aan op
het gebied van Verpleging &
Verzorging, Kraamzorg
en Huishoudelijke hulp.
De reformatorische identiteit
is hierbij onze basis.
Aandacht, kwaliteit,
professionaliteit en respect
staan bij ons centraal.
We geloven namelijk dat
elk leven waardevol is.

Zowel nieuwe cliënten
als nieuwe medewerkers
ontvangen we met
open armen.

“Elk
leven is
waardevol”

Ben jij op zoek
naar een baan in de
Verpleging & Verzorging, de
Kraamzorg of de Huishouding?
We hebben een aantal mooie
vacatures voor je klaarstaan!

RST groeit in de kerngebieden. En daar zijn we trots op! Met zowel
Kraamzorg als Huishoudelijke Hulp zijn we actief in diverse plaatsen
in Zeeland en Goeree-Overﬂakkee. Voor de Verpleging & Verzorging
zijn we actief in de plaatsen Borsele, Goes, ’s Gravenpolder, Kapelle,
Krabbendijke, Kruiningen, Waarde en Yerseke.

Aleyon Bewindvoeringen
POSTBUS 41
4460 AA GOES
T 0113 - 22 83 82
F 084 - 22 93 157
INFO@ALEYON.NL
WWW.ALEYON.NL

Kijk op werkenbijrstzorg.nl voor alle vacatures bij jou in de buurt.

Eigenz is onderdeel van Zuidwester

Leer meer
bij Zuidwester!
Je eigen leven leven?

Leer ontdekken
als (ondersteunend)
woonbegeleider

Binnen Zuidwester staat leren centraal. We zien ‘leren’ als een
vanzelfsprekende activiteit die hoort bij een zorgprofessional.
Werken bij Zuidwester is ook leren bij Zuidwester. Elke
dag zet jij je in voor onze cliënten met een verstandelijke
beperking; je leert ze op eigen benen te staan, grenzen te
verleggen en dromen te realiseren. Zo breng jij elke dag onze
visie in de praktijk: waardevol leven en zinvol werk.

Kun je wel wat hulp gebruiken bij je administratie, het
huishouden of de opvoeding van je kinderen? Eigenz biedt
ondersteuning op maat en heeft oog voor jou!
Samen bekijken we wat er nodig is om jou zo goed mogelijk
te helpen. Je bepaalt zelf waarmee, waar en wanneer we je
kunnen ondersteunen. Eigenz is er om je te begeleiden bij
alledaagse onderwerpen of specifieke wensen.
EIGENZ WERKT

OOK VOOR

SAMEN

DAGBESTEDING,

NETWERK!

DAGOPVANG

MET JOU EN JE

LOGEREN EN

Voor vragen over werken bij Zuidwester kun je direct contact
met ons opnemen. Kijk voor een overzicht van onze vacatures
op www.zuidwester.org/vacatures

CONTACTGEGEVENS
Karen Noordhoek,
zorgmanager Eigenz

ALGEMEEN
T: 0187-89 8888
E: eigenz@zuidwester.org

Meer weten over Zuidwester?
0187 - 89 88 88
Kijk dan op www.zuidwester.org info@zuidwester.org

T: 06 50 54 81 45
E: k.noordhoek@zuidwester.org

WWW.EIGENZ.ORG
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HET DECLARATIEFONDS
MAAK ER GEBRUIK VAN!
Naar het zwembad, een lidmaatschap of een dagje uit? Met een minimuminkomen is het vaak
moeilijk om genoeg geld vrij te maken voor dit soort activiteiten. Via het declaratiefonds
van GR de Bevelanden kunt een bijdrage krijgen. Als gezin scheelt u dat al snel enkele
honderden euro’s per jaar. Het declaratiefonds is van toepassing voor inwoner van vier
gemeenten: Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal. De gemeente Noord-Beveland heeft
een eigen Declaratiefonds, lees hier meer over op: www.noord-beveland.nl.
VOOR WIE?

HOOGTE BEDRAG

Het declaratiefonds is bedoeld voor personen vanaf

Per persoon geldt een maximale vergoeding uit het de-

21 jaar, zowel alleenstaanden, alleenstaande ouders,

claratiefonds van. Kinderen tussen 4 en 18 jaar ontvangen

gehuwden en samenwonenden met kinderen van 2 jaar

en vast bedrag per jaar uit het declaratiefonds. Daarnaast

tot 18 jaar komen in aanmerking. Ook thuiswonende

kunnen kinderen gebruik maken van het Jeugdfonds

(volwassen) kinderen van 18-21 jaar kunnen aanspraak

Sport en Cultuur. Voor kinderen tussen 2 en 4 jaar geldt

maken op het declaratiefonds als hun ouders een

een maximale vergoeding. Hiervan kunt u bijvoorbeeld

minimuminkomen hebben.

de eigen bijdrage van de peuterspeelzaal betalen.

OOK VOOR INTERNETABONNEMENT
EN DIERENARTS

JEUGDFONDS SPORT EN CULTUUR

Wist u dat u bijvoorbeeld ook uw internetabonnement of

ben een contract met het Jeugdfonds sport en cultuur.

kosten van de dierenarts mag opgeven? Kijk hieronder

De fondsen zijn allebei bedoeld voor kinderen tussen

waar u een vergoeding voor mag aanvragen:

de 4 en 18 jaar. De bijdrage is een vast bedrag per kind

• Lidmaatschap van verenigingen

per jaar voor lessen of attributen zoals een instrument of

• Lesgelden voor hobby- en sportactiviteiten

balletschoenen. Voor kinderen die willen sporten, betaalt

• Aanschaf van sportattributen

Jeugdfonds sport en cultuur Zeeland de contributie en in

• Abonnementsgeld voor de bibliotheek

bepaalde gevallen de sportattributen tot een vastgesteld

• Entree voor evenementen en attracties

maximum bedrag per kind. Aanmelden en meer informatie:

• Zwembadkaarten

www.grdebevelanden.nl/kindregelingen

Gemeenten Borsele, Goes, Kapelle en Reimerswaal heb-

• Kosten voor peuterspeelzalen of andere vergoedingen
voor de allerjongsten.

HOE WERKT HET?

• Toneel-, theater-, en bioscoopbezoek

Een aanvraag voor deelname aan het declaratiefonds

• Abonnementskosten van een krant

wordt per kalenderjaar toegekend. U kunt uw aanvraag

• Abonnementskosten voor internet

voor het lopende jaar voor 1 januari van het nieuwe jaar

• Dierenartskosten

indienen.

WAT MOET IK DOEN?
Stap 1: Vul het aanvraagformulier in
Stap 2: betaal uw activiteit
Stap 3: start declareren
Stap 4: declaratie in behandeling en betaling
Het aanvraagformulier en meer informatie over het declareren (check eerst de voorwaarden voor u iets voorschiet!)
vindt u op: www.grdebevelanden.nl/declaratiefonds

JONGERENHUIS

DE BEVELANDEN

HELPT JONGEREN ZELFSTANDIG HUN WEG TE VINDEN IN DE MAATSCHAPPIJ
“Zonder het Jongerenhuis had ik nooit zo snel geleerd om
op mezelf te wonen,” vertelt Marilena (20 jaar) die ongeveer
een jaar in Jongerenhuis De Bevelanden van Juvent te Goes
heeft gewoond. “Achteraf gezien heeft mijn verblijf in het
Jongerenhuis een hoop stress voorkomen. In het begin
was ik nonchalant en dacht ik: het lukt me zelf wel. Tot mijn
begeleidster me vroeg: ‘Heb je hier al aan gedacht?’ Het
bleek belangrijk papierwerk voor de Belastingdienst te zijn
waar ik nog nooit iets over had gehoord.”
Petra Nijsse werkt ook als pedagogisch medewerker bij
Jongerenhuis De Bevelanden. Ze glimlacht bij het horen van
Marilena’s verhaal en vult aan: “Het Jongerenhuis kan veel
betekenen in de periode die de jongere nodig heeft, met
een maximum van twee jaar. Belangrijk is dat de jongere zich
openstelt en hard aan de slag gaat. Natuurlijk niet alleen, maar
samen met de begeleiding. Ik ben ervan overtuigd dat de
zelfstandigheidstraining in het Jongerenhuis een waardevolle
investering is. Het zorgt op langere termijn voor minder hoge
kosten. Dan moet je denken aan minder uitkeringen, minder
zware hulpverlening en minder schuldenproblematiek omdat
jongeren voor die tijd hun leven op de rit hebben.”
Ineke van ‘t Veer is als VertrekTrainer zeer nauw betrokken bij
het team van het Jongerenhuis. Via VertrekTraining komen er
regelmatig jongeren bij het Jongerenhuis terecht. Ze zegt:
“Het is voor een jongere belangrijk dat er in een vroeg stadium
iets gebeurt. Het voorkomt erger. We helpen 18-jarigen die
het even niet meer weten, ondanks dat dit wél van ze verwacht
wordt. Dit kan op het gebied van wonen, werken, school,
financiën of netwerk zijn. We starten altijd met het opstellen
van een toekomstplan. Wat wil de jongere? Welke doelen wil
hij bereiken? Zodra de doelen op een rijtje staan, gaan we
heel praktisch aan de slag. Dreigt de jongere bijvoorbeeld van
school gezet te worden? Oké, dan gaan we samen op gesprek.
Heb je een woonplek nodig? Dan informeer ik de jongere over
het Jongerenhuis en deze aanpak blijkt een goede oplossing
te zijn. De jongere heeft zelf de regie!” Ze zegt daarbij altijd:
‘Van mij moet er niets, maar van de maatschappij wel.’
Marilena sluit zelfverzekerd af: “Ja, ik ben ook door de
VertrekTrainer in het Jongerenhuis terecht gekomen. Ik wilde
al heel lang op mezelf wonen en dacht: dit gaan we wel even
fiksen! In het Jongerenhuis heb ik geleerd om hulp te vragen
waardoor ik mezelf kon ontwikkelen en verantwoordelijkheid
heb leren dragen. Ik woonde eerst op een groep, kwam toen
door VertrekTraining in het Jongerenhuis en woon nu op
mezelf. Ik ga nog af en toe langs voor een gezellig praatje
of voor een vraag want het Jongerenhuis was een prima
oplossing voor mij.”

Jongerenhuis de Bevelanden
Jongerenhuis

De

Bevelanden

heeft

negen

appartementen voor gemotiveerde jongeren van 17
tot en met 23 jaar die op zoek zijn naar een tijdelijke
huisvesting, maar moeite hebben met het opbouwen
van een zelfstandig bestaan. Juvent biedt individueel
afgestemde begeleiding op het gebied van wonen,
werken en leren. De jongeren betalen zelf de huur voor
hun kamer. Daarbij is het belangrijk dat de jongeren
gemotiveerd zijn, overdag leren of werken of dit in
ieder geval binnen afzienbare tijd oppakken. Zie ook
https://www.juvent.nl/hulpaanbod/jongerenhuis/.

Contact
Heb je belangstelling om in Jongerenhuis De
Bevelanden te wonen of wil je informatie aanvragen
voor iemand anders? Kom gerust langs tussen 13.0020.00 uur. Ons adres is Wijngaardstraat 8C, 4461 DC
GOES. Je kunt ons ook bellen via 0113 - 218 777.

OP ZOEK NAAR
PERSONEEL?
WERKGEVERSSERVICEPUNT HELPT!
Enerzijds zijn er veel mensen die mee willen doen in de maatschappij. Anderzijds zijn
er veel werkgevers die op zoek zijn naar goede krachten. Het Werkgevers Servicepunt
Oosterschelderegio (WSP) is hiervoor de oplossing. Het WSP bemiddelt kandidaten met
een zogeheten Participatiewet-uitkering. U kunt dan onder andere denken aan jongeren,
55-plussers, statushouders en kandidaten met een arbeidsbeperking (doelgroep Wet
Banenafspraak).

zodat de werkzoekenden uit de Bevelandse gemeenten

WAT ZIJN DE VOORDELEN VOOR
WERKGEVERS?

weer aan de slag kunnen. Daarnaast melden werkgevers

• Accountmanagers geven onder andere advies over de

Het WSP is altijd op zoek naar passende werkgevers,

zich bij het WSP zodra ze vacatures hebben en op zoek

Participatiewet, de Wet Banenafspraak en HR oplossingen.

zijn naar medewerkers.

• Jobhunters spreken elke werkzoekende persoonlijk en

Het WSP-team staat dagelijks klaar om de werkzoekenden

• Kosteloze dienstverlening door het WSP en begelei-

kennen de talenten en valkuilen van elke kandidaat.
van de gemeenten Goes, Kapelle, Reimerswaal, Borsele,

ding op de werkvloer.

Noord Beveland, Schouwen- Duiveland en Tholen te

• Diversiteit op de werkvloer.

verbinden met de werkgevers in onze regio.

• Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
• Wij helpen u werkplekken creëren voor arbeidsbeperkten.
• Hulp bij het uitzoeken van subsidies en andere financiele voordelen.
• Hulp bij het inzetten van onze doelgroep bij grote gemeentelijke aanbestedingen via Social Return on Investment (SROI).
• Wij verzorgen een match op maat voor u!
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Industriestraat 14 – kantoor 2/3
4462 EZ Goes
Tel 0113-745414
E-mail: info@ckzzeeland.nl
Website: www.ckzzeeland.nl

CKZ IS EEN COÖPERATIE WAARBIJ RUIM 50
KLEINSCHALIGE ZORGAANBIEDERS ZIJN AANGESLOTEN
De verleende zorg door de
CKZ leden is middels een onderzoek
gewaardeerd met een

8,6

Wat clienten zeggen over de CKZ zorgverleners:
• Ik word gezien, er wordt gezien wat ik wel kan
• Er wordt echt naar me geluisterd
• Ik zit hier op mijn plek

Deskundig

Zorg op Maat

Bij de CKZ zorgverleners kan iedereen met een hulpvraag binnen
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning,
Wet Langdurige Zorg en de Jeugdwet, terecht voor:
• Dagbesteding
• Begeleiding/coaching
• Wonen (begeleiding en beschermd)
Onze missie:
Kwalitatief hoogstaande zorg en begeleiding voor jong en oud,
passend, op maat en kleinschalig door klantgerichte, betrokken
zorgaanbieders die tezamen een breed palet aan
begeleiding en specialistische zorg bieden in
Zeeland en West-Brabant-West en die zich
onderscheiden in hun uniciteit van
zorgaanbod en aanbieder als in
de Coöperatie als totaal.

Persoonlijk

Professioneel

Passend

Uniek
Dichtbij
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OP ZOEK NAAR
PASSEND WERK?
Het WSP helpt al jaren werkzoekenden om een nieuwe
(betaalde) baan te vinden. Het gaat om werkzoekenden
met een Participatiewet-uitkering of mensen die behoren
tot de doelgroep van de Wet Banenafspraak die om diverse redenen niet direct een baan kunnen vinden en extra
ondersteuning nodig hebben bij het vinden van werk.
U kunt hierbij denken aan mensen met een arbeidsbeperking, statushouders die met een eerste baan ook weer
een leven kunnen opbouwen in Nederland, jongeren die
dolgraag aan de slag willen, en 50-plussers die niet éénop-één aansluiting hebben op de vacatures van vandaag.
Meer informatie vindt u op onze website:
www.grdebevelanden.nl/wsp

Sociaal loket Noord-Beveland
Gemeente Noord-Beveland heeft een sociaal loket om

ouderenadviseur. Wanneer het nodig is, zullen zij u

dichtbij uw woonomgeving een antwoord te geven op de

doorverwijzen naar de afdeling Werk, Inkomen en Zorg van

eerste vragen rondom Jeugd en Gezin, het Declaratiefonds,

GR de Bevelanden. Meer informatie vindt u op www.noord-

Wmo, zorgcafé, vrijwilligerswerk, mantelzorg en

beveland.nl

SAMENWERKING MET ORGANISATIES
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg werkt veel samen met andere organisaties die proberen om gezinnen met weinig
geld te ondersteunen. Wij hebben een aantal organisaties voor u op een rij gezet.
Ruilwinkel Goes www.ruilwinkelgoes.nl/

Stichting VluchtelingenWerk Zuidwest-Nederland

Kledingbank en Speelgoedbank

www.vluchtelingenwerk.nl/zuidwestnederland

www.kledingbank-zeeland.nl/

Resto van Harte www.restovanharte.nl/

Voedselbank De Bevelanden

Deelcafé De Buurvrouw in Kapelle

voedselbankdebevelanden.nl/

www.deelcafedebuurvrouw.nl/

Kringloopwinkel allekringloopwinkels.nl/zeeland

Jeugdsport- en cultuurfonds jeugdfondssportencultuur.nl/

SMWO www.smwo.nl

NIBUD www.nibud.nl

Humanitas afdeling Zeeland www.humanitas.nl

Nationaal Fonds Kinderhulp www.kinderhulp.nl/

SHV Zeeland (SchuldHulpVrijwilliges) www.shvzeeland.nl/

Kinderzwerfboeken www.kinderzwerfboek.nl

Leger des Heils www.legerdesheils.nl/korpsgoes

Stichting Jarige Job www.stichtingjarigejob.nl/

Bijstand voor zelfstandigen
www.ondernemersplein.kvk.nl/bbz

Andere mogelijkheden voor hulp

Stichting Present de Bevelanden stichtingpresent.nl

Wij kunnen u ook daarnaast naar onderstaande organisaties

Stichting Thuis in het gezin thuisinhetgezin.nl/

doorverwijzen, maar u mag ook altijd zelf contact opnemen.

Stichting Koronia www.koronia.nl/

Voor zelfstandig ondernemers:

Stichting Leergeld Oosterschelderegio

www.ondernemersplein.kvk.nl/bbz

www.leergeld.nl/oosterschelderegio/

Humanitas: www.humanitas.nl/themas/thuis-administratie/

Stichting Ondersteuning Mantelzorgers & Vrijwilligers

SHV Zeeland: www.shvzeeland.nl

www.somv.nl/

SMWO:
www.smwo.nl/dienstverlening/financien-en-wetgeving

Bij Individuele

Begeleiding van Iriz gaan we

samen met u op zoek naar de oorzaken van
de problemen die u op dit moment in uw leven
ervaart. Met een persoonlijk plan werken we
samen met u richting een oplossing. In de praktijk
betekent dit dat we niet alleen gesprekken
hebben, maar we u ook ondersteunen, begeleiden
en de vordering samen bespreken. Afhankelijk van
uw problematiek en persoonlijke situatie werken
we vaak samen met andere externe professionals
zoals; maatschappelijk werk of een psycholoog.

Er zijn vele redenen
te bedenken om een
beroep te doen op

Huishoudelijke
Hulp van Iriz thuiszorg.
Wij kijken samen met
u naar wat er nodig is in
uw persoonlijke situatie
en pakken dit samen met
u, uw mantelzorger(s)
of vrijwilligers op om te
komen tot een schoon
huis.

Van Dusseldorpstraat 26
4461 LV GOES
T 0113-23 25 29
www.iriz.org

De huisstijl van Iriz en dit huisstijlhandboek zijn gerealiseerd door Nilsson communicatiekunstenaars | www.nilss

‘Met de behandeling van Hersenz geef ik
de dingen een plekje en krijg ik nieuwe
inzichten. dat helpt.’

U KUNT VERDER MET HERSENLETSEL
BLĲVEND HERSENLETSEL, EN DAN?
Een beroerte, ongeluk, hartstilstand of (hersen)ziekte kan
leiden tot blijvend hersenletsel. Lukt het na revalidatie niet om
het leven weer op te pakken? Bent u bijvoorbeeld vaak moe,
vergeetachtig, snel boos of kunt u zich moeilijk concentreren?
Met de behandelmethode Hersenz leert u beter omgaan met de
ingrijpende gevolgen van niet–aangeboren hersenletsel (NAH).
De behandeling is bedoeld voor u en uw naasten.
HERSENZ DENKT VANUIT MOGELIJKHEDEN
U leert bij Hersenz omgaan met het veranderd leven, energieverdeling, geheugen, concentratie en planning. Ook kan er sprake
zijn van moeite met communicatie, zoals bij afasie. We kijken naar
uw mogelijkheden en wat u met tips en training kunt verbeteren.
De behandeling bieden we in groepen van 6 deelnemers.

We kennen twee basisbehandelprogramma’s: ‘Verder met hersenletsel‘ en ‘Verder met afasie’.
WAAR KUNNEN WIJ U HELPEN?
Het programma ‘Verder met hersenletsel’ bieden we in Goes,
Middelburg en Terneuzen. In het najaar van 2019 start ‘Verder met
afasie’ in Goes in samenwerking met het Afasiecentrum (SVRZ/
Gors), dit programma is bedoeld voor mensen met NAH en afasie.
MEER WETEN?
We vertellen u graag meer over Hersenz. Kijk op www.gors.nl/
hersenz of neem contact met ons op via clientenbureau@gors.nl
en (0113) 273 333.
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WMO, ZO LANG
MOGELIJK ZELFSTANDIG
Iedereen moet mee kunnen doen in onze samenleving. En met iedereen bedoelen we ook
echt iedereen: jong, oud, met of zonder beperking, gezond of ziek. Maar wat als het u
(tijdelijk) niet lukt om zelfstandig mee te kunnen doen in onze samenleving?

HOE KAN IK ONDERSTEUNING VRAGEN?

HOE VERLOOPT UW GESPREK MET ONS?

U neemt contact op met de afdeling Werk, Inkomen en

In het gesprek kijken we allereerst wat u zelf nog kunt.

Zorg. Dit kan per telefoon 0113 -239100 of per e-mail

Soms kunt u nog meer bereiken dan u zelf denkt. Dit

info@grdebevelanden.nl. Hier kunt u uw vragen stellen

noemen we ‘eigen kracht’. De volgende stap is, om

en ook een melding voor ondersteuning maken. Wij

te kijken waar u misschien hulp van huisgenoten, een

luisteren naar u, kunnen u doorverwijzen naar personen/

mantelzorger of uw sociale netwerk kunt inroepen.

instanties die u verder kunnen helpen.
Bent u een nieuwe klant? Dan zal er een huisbezoek

Is daarmee uw probleem niet opgelost, dan kijken

plaatsvinden om de knelpunten die u ervaart te bespreken.

we welke algemene voorzieningen we voor u kunnen

Uiteraard is het mogelijk om iemand te vragen u bij te

inzetten. Een algemene voorziening is in principe voor

staan in het gesprek.

iedereen beschikbaar. U kunt denken aan: (dagbestedings)activiteiten in een buurthuis, een boodschappendienst, of als de warme maaltijdvoorziening en de
personenalarmering. Zijn deze oplossingen niet genoeg,
dan kan een maatwerkvoorziening een oplossing zijn.

WAT IS EEN MAATWERKVOORZIENING?
Een maatwerkvoorziening is, zoals de naam al zegt, ‘op
maat’ en dus voor iedereen anders. Deze voorziening
is bedoeld om u zelfstandig, al dan niet met hulp van
anderen, mee te laten doen in de samenleving.
Het kan gaan om een woningaanpassing zodat u thuis
kunt blijven wonen (drempels wegnemen, traplift in huis
etc.) of om het aanschaffen van een hulpmiddel zoals een
scootmobiel of een driewielfiets, zodat u zelf weer op
pad kunt. Maar het kan ook om een dienst gaan, zoals
hulp bij het huishouden of om dagbesteding. Tijdens het
keukentafelgesprek wordt dit – indien van toepassing –
verder met u besproken. Bij de afdeling Werk, Inkomen
en Zorg kunt u ook terecht met vragen of informatie over
vervoer, Regiotaxi en rolstoelvoorzieningen.
Meer info vindt u op de website www.grdebevelanden.nl
of bel naar 0113 239 100 om te vragen naar mogelijkheden.

Voor wie?
Memphys GGZ biedt behandeling en
WMO-thuisbegeleiding

Memphys is een kleinschalige en ook
aan huiswerkende organisatie, waar
persoonlijk contact voorop staat!

De begeleiding is voor
personen vanaf 16 jaar.
Kijk voor meer
informatie op
www.mwrz.nl of
neem contact op via
info@mwrz.nl
of 06 - 311 54 333.

MWRZ

Ambulante woonbegeleiding & roze
hulpverlening

Meer informatie en aanmelden:
Beukenstraat 6-A:
4462 TT GOES
T: 0113 727 010
T: 071-542 1940 (hoofdkantoor)
info@memphys.nl
www.memphys.nl

Herstel van het gewone leven
Begeleiding van gezinnen & kinderen

Dakloosheid

Intensieve ambulante gezinsbegeleiding en

en eenzaamheid

kindercoaching voor ouders die willen in-

De Walk Inn is een plek

vesteren in hun gezin en de toekomst van de

waar je zomaar kunt

kids. ’10’ voor Toekomst gaat jou helpen!

binnenlopen voor koﬃe,
een maaltijd of een

Meubelhal

praatje. Maar we kunnen

Vrijwilligers, deelnemers en hulpverleners

je ook helpen bij vragen

zijn hier samen aan het werk om een plek

over onderdak en met

te zijn van herstel van het gewone leven.

professionele hulp.

Noodopvang

Wonen en welzijn

Een tijdelijke plek om te wonen en te werken aan de

Complexe of onveilige situaties in de buurt vragen om

oplossing voor duurzame huisvesting. We houden de

professionele hulp. Onze begeleiders zijn heel wat gewend

vaart erin en helpen jou de juiste stappen te zetten.

en gaan de uitdaging graag aan, samen met de hulpvragers.

Voor informatie, verwijzing of voor een hulpvraag kunt u contact
opnemen met het Leger des Heils W&G Zuidwest Nederland in Goes:
Tel 0113-853099 | Mail: j.looij@legerdesheils.nl
Meubelhal: Lelystraat 24, Goes
Walk Inn: Bleekerstraat 3, Goes
Kantoor/Noodopvang: Piet Heinstraat 2, Goes
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CLIËNTENRAAD,
WAT KUNT U ERMEE?
Bent u bijstandsgerechtigde of leeft u van een minimum,
dan hebben wij u als lid van de cliëntenraad nodig.
Gemeenten zijn verplicht om cliënten of vertegenwoordigers van cliënten te betrekken bij de ontwikkeling van het
beleid. Dit noemen we cliëntenparticipatie. De vijf
gemeenten Borsele, Goes, Kapelle, Noord-Beveland en
Reimerswaal hebben de cliëntenparticipatie gebundeld in de Cliëntenraad BBWI (Bevelands Belang Werk
en Inkomen). De cliëntenraad brengt gevraagd en
ongevraagd advies uit op beleidsstukken van de minima.

WAAROM HEBBEN WE U NODIG?
Wij willen weten wat er beter kan, waar loop u tegenaan?

Aarzel niet, wij zijn er voor u! Iedere maand (met uitzondering

Laat het ons weten, zodat wij er mee aan de slag kunnen.

van juli en augustus) vergaderen we bij één van bovenstaande

Dit kan via de mail clientenraadbbwi@gmail.com of via

gemeenten. U bent van harte welkom om de openbare

WhatsApp op het telefoonnummer 06 - 21 46 57 53.

vergaderingen bij te wonen. Meer informatie: https://bbwi.nl/

VOLG GR DE BEVELANDEN ONLINE
De afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) heeft naast haar

Wilt u op de hoogte blijven? Volg onze kanalen via

website, ook een aantal social media kanalen.

social media of meld u zich aan voor onze gratis digitale
nieuwsbrief via www.grdebevelanden.nl

Wij vinden het belangrijk om inwoners van de Bevelanden
te informeren over de diensten en regelingen op het
gebied van Werk, Inkomen en Zorg.

@GRdeBevelanden

Zorg- en welzijnshulpmiddelen
van Medipoint
U kunt bij ons lenen, huren en kopen

1 loket voor alle zorghulpmiddelen
Sommige dingen wilt u niet opgeven, wat er ook gebeurt. Zelfstandigheid en sociale
contacten bijvoorbeeld. De hulpmiddelen van Medipoint zorgen voor bewegingsvrijheid
en zelfredzaamheid. Medipoint staat bovendien garant voor deskundig advies en service.
Medipoint heeft een breed assortiment zorg- en welzijnshulpmiddelen. Of het nu gaat om
advies, lenen, huren of kopen: bij Medipoint kan iedereen terecht met zijn zorgvragen. Ook
bij u in de buurt!

Kosteloos hulpmiddelen
lenen

Medipoint locaties bij u in de
buurt:

Heeft u tijdelijk een hulpmiddel nodig?
Ook hiervoor kunt u bij Medipoint terecht.

Medipoint winkel en uitleenpunt
Klein Frankrijk 31, 4461 ZN Goes
Ma t/m vr: 08.30 - 17.00 uur, za en zo: gesloten

Denk aan:
• loop- en transferhulpmiddelen*
• douche- en toilethulpmiddelen
• rolstoelen
• bedden
• matrassen
Wij werken
• rollators*
samen met
alle zorg
• kraamproducten

Kijk voor meer winkels en uitleenpunten bij u in
de buurt op: www.medipoint.nl/winkels
Wilt u liever advies aan huis?
Maak vrijblijvend een afspraak met onze
Thuisservice via 088 - 10 20 100 of via
medipoint.nl/thuisservice

verzekeraars!

Kijk voor meer informatie en
de voorwaarden op medipoint.nl/lenen
*Kijk voor de afspraken met uw ledenvereniging op medipoint.nl/lenen

Lenen, huren en kopen

088 – 10 20 100 www.medipoint.nl

