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Stel uw vraag

Overbetuwe verbindt

Vanaf 1 januari 2015 worden
gemeenten verantwoordelijk voor
het regelen van lichte zorg, ondersteuning, jeugdzorg en (arbeids)
participatie. Deze taken neemt de
gemeente over van het Rijk en
van de provincie. Het is één van
de grootste veranderingen in de
afgelopen jaren. Hoe bereiden
alle betrokken organisaties in
Overbetuwe zich voor? Wat gaat
er precies veranderen? Hoe gaan
we dit met en voor elkaar vormgeven? Om de inwoners van Overbetuwe en andere belangstellenden hiervan op de hoogte te
houden, informeert de gemeente
u regelmatig via deze nieuwsbrief
en op de gemeentepagina’s in uw
huis-aan-huis-blad. Heeft u een
vraag, mail die dan naar ons. Uw
vraag en het antwoord erop kunt
u in een volgende nieuwsbrief op
deze plek terugzien.

“Overbetuwe verbindt” zegt goed
wat onze sociaal-maatschappelijke
visie is. Bruggen slaan tussen mensen en organisaties, zorgen dat er
meer ‘samen’ gebeurt. Daarbij staat
voor mij de inwoner centraal. Bij
een (zorg)vraag gaan we met de
inwoner in gesprek om naar oplossingen te zoeken. Oplossingen die
we samen zoveel mogelijk in de
eigen leefomgeving van de mensen realiseren. Daarvoor heb je
een sterke samenleving nodig, met
sterke verbindingen tussen mensen
onderling en tussen mensen en organisaties. Hieronder schets ik kort
de drie uitgangspunten van onze
dienstverlening na 1 januari 2015.

2. Eén gezin, één plan, één
regisseur
Dit uitgangspunt betekent dat u, als u
ondersteuning nodig heeft, één aanspreekpunt krijgt met wie u samen
alles regelt. Deze consulent regelt
en coördineert dan sámen met u de
samenwerking tussen álle hulp en
zorg die u krijgt.

1. Ondersteuning en basiszorg
dicht in de buurt
Alle inwoners van Overbetuwe kunnen gebruik maken van ondersteuning en basiszorg dicht in de buurt.
Vanaf 2015 kunt u met vragen nog
steeds terecht bij dezelfde organisaties als nu. Dus bijvoorbeeld
bij de huisarts, het consultatiebureau, het maatschappelijk werk, de
school of het Werkplein. Mocht het
nodig zijn, dan verwijzen deze organisaties u door naar het Sociale
Kernteam of naar de gemeente.

Overbetuwe heeft een sterke
samenleving, die we continu
versterken. Ik zie daarom 2015 met
vertrouwen tegemoet.

3. Maatwerk
Iedereen is anders en zit in een
andere situatie. Samen met uw
consulent zoekt u naar oplossingen
die voor ú het beste zijn. Maatwerk
dus. Het kan dus zo zijn dat straks
het ene gezin andere ondersteuning
krijgt dan het andere gezin.

Gera Koopmans,
wethouder
Maatschappelijke
Participatie
en Ondersteuning
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Invloed via de Participatieraad
Er leven veel vragen over de veranderingen in de
Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), de
WWB (Wet werk en bijstand) en de jeugdzorg. Mensen kunnen niet overzien wat er precies verandert
en dat geeft onrust. Ook hebben ze het gevoel dat
ze geen invloed hebben op wat de gemeente besluit. Die invloed is er wel. De Participatieraad, een
groep betrokken inwoners van Overbetuwe, geeft de
gemeente advies en denkt mee met het maken van
beleid. Voorzitter Roel Keuken legt uit wat de Participatieraad doet en hoe u met hen in contact komt.
Maak kennis met de Participatieraad
De Participatieraad is sinds 1 januari 2013 actief en
is de opvolger van de cliëntenraad Wmo en het cliëntenoverleg WWB. De raad is een adviesraad en werkt
helemaal onafhankelijk van de gemeente. De twaalf
leden en de voorzitter van de raad zijn inwoners van
de gemeente Overbetuwe, allemaal vrijwilligers dus.
Wij hebben kennis van en interesse in de onderwerpen waar het over gaat: zorg, jeugdzorg en arbeidsparticipatie.
Adviseren en meedenken
Wij geven namens de inwoners van de gemeente
Overbetuwe gevraagd en ongevraagd advies aan het
college van burgemeester en wethouders. Die adviezen gaan vooral over deelname van inwoners aan
sociaal-maatschappelijke activiteiten en de arbeidsmarkt. Het gaat dus om adviezen over de participatie
van de inwoners aan de Overbetuwse samenleving.
Wij willen dat iedereen die in de gemeente Overbetuwe woont naar vermogen mee kan doen.

Wij worden serieus genomen door het college van
B&W, de beleidsambtenaren en de gemeenteraad.
Adviezen worden door het college vaak helemaal of
gedeeltelijk overgenomen. Ook vraagt de gemeente
ons om mee te denken bij het ontwikkelen van nieuw
beleid. Wij wachten niet tot het beleid is gemaakt,
maar doen mee vanaf de start en adviseren tussentijds. Zo hebben we dus echt invloed.
Zoek ons op
De vergaderingen van de Participatieraad zijn openbaar. Ik nodig u uit om eens een vergadering bij te
wonen. Elke eerste vrijdag van de maand van 9.30
tot 11.30 uur vergaderen we in het gemeentehuis in
Elst. U bent van harte welkom. Als u een brandende
vraag hebt, mag u die ook nog stellen. Ik beloof u dat
u niet zonder antwoord weer naar huis gaat.
Wilt u op een andere manier met ons in contact komen, dan kan dat via email: participatieraad@overbetuwe.nl of telefonisch: 06-53353536. Op de website
www.overbetuwe.nl/gemeente/participatieraad vindt u
alle informatie over de Participatieraad.
U weet nu: we doen het
voor u, laat u horen, pas
dan kunnen wij u echt
vertegenwoordigen!
Roel Keuken,
voorzitter
Participatieraad

Drie proeftuinen van start
Vanaf 1 januari 2015 wil
de overheid lichte zorg,
welzijn, jeugdzorg en werk
anders regelen, dichter
bij u in de buurt en ja,
ook met minder geld. De
regering verwacht meer
van de burgers en de zorg
wordt niet meer vanzelf
geregeld. Er wordt vaker gevraagd: “wat kunt u nog

zelf of wat kan uw omgeving of familie doen?” Dit is
voor u als bewoner én voor de gemeente en zorg- en
welzijnsinstellingen een nieuwe manier van werken.
Om te onderzoeken wat wel en niet werkt, is de
gemeente Overbetuwe met zogenaamde proeftuinen
gestart. We vertellen u in deze nieuwsbrief meer over
de proeftuinen ‘Arbeid, participatie en meedoen’ in
Heteren en ‘ Sociale Wijkteams’ in Herveld-Andelst
en Elst-Noord. In een proeftuin proberen inwoners én
organisaties een nieuwe manier van werken uit.
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Proeftuin ‘arbeid, participatie en meedoen’ in Heteren
Via een proeftuin in Heteren bereiden we ons voor op een andere
aanpak van arbeid, participatie
en meedoen. We kijken hoe we
meer mensen kunnen helpen bij
het vinden van (eventueel aangepast) betaald werk. Hierbij vragen
we ook inzet van bedrijven in de
omgeving. Verder kijken we hoe
we mensen kunnen helpen bij het
vinden van vrijwilligerswerk of een
andere invulling van hun vrije tijd.
Bijvoorbeeld bij een sport- of ontspanningsvereniging in de eigen
kern. Ook voor mensen die niet zo
gemakkelijk aansluiting vinden. In
de proeftuin kijken we hoe we dat
samen beter kunnen regelen.
Samen verbeteringen bedenken
en uitproberen
Inwoners van Heteren helpen bij
het bedenken van nieuwe manieren en oplossingen rond participa-

tie, werk en meedoen. Dat begint
met het vragen naar de mening en
ervaringen van de mensen zelf.
Hiervoor zijn interviews geweest.
Met de verkregen informatie gaan
we samen met alle betrokkenen
bedenken welke verbeteringen
mogelijk zijn én deze verbeteringen uitproberen. Ook hier betrekken we alle inwoners van Heteren
bij. Op deze manier vinden we
nieuwe manieren om te zorgen
dat meer mensen mee kunnen
doen in hun eigen kern. Wat we
hiervan leren, kan later ook in
andere kernen worden gebruikt.
Zelf de weg vinden
Het doel van deze proeftuin is om
inwoners van Heteren zo goed
mogelijk zelf de weg te laten
vinden naar mogelijkheden om
deel te nemen aan de Heterense
samenleving. Die deelname kan

uiteenlopen van deelname aan
een vereniging tot vrijwilligerswerk
of betaald werk.
Samenwerkende organisaties
Aan de proeftuin in Heteren doen
mee: Stuw, Presikhaaf Bedrijven,
Participatieraad Overbetuwe,
SSZ, Pluryn, Driestroom, Naar
Huus Toe en gemeente Overbetuwe. Wilt u meedenken of heeft
u vragen, dan kunt u contact opnemen met Jan Willem Scherpenzeel, Anton Siedenburg of Liselot
Roeling via info@overbetuwe.nl.

Proeftuin Sociale Kernteams in Herveld-Andelst en Elst-Noord
Vanaf 2015 kunt u als inwoner terecht bij Sociale
Kernteams met vragen over welzijn, lichte zorg,
jeugdzorg en werk en participatie. Ook ondersteunen
zij bij het realiseren van ideeën voor activiteiten in de
buurt/ kern. Om ervaring op te doen met deze nieuwe
werkwijze starten er in 2014 twee Sociale Kernteams
in de gemeente: één in Herveld-Andelst en één in
Elst-Noord.
Wat doet het Sociaal Kernteam?
Woont u in Herveld-Andelst of in Elst-Noord? Dan
helpt het Sociaal Kernteam u vanaf 1 januari 2014
met het regelen van hulp, begeleiding, ontmoeting,
welzijn, zorg en werk. U kunt bij het team terecht met
een vraag voor uzelf, uw gezinsleden of buurtgenoten. Het kan ook zijn dat een professionele zorgver-

lener (huisarts, wijkverpleegkundige) namens u hulp
aan het Sociaal Kernteam vraagt.
Waar ga ik naar toe met mijn vragen?
Inwoners van Herveld-Andelst en Elst-Noord die hulp
nodig hebben, kunnen nog steeds terecht bij dezelfde
organisaties als voorheen. Dus bijvoorbeeld bij de
huisarts, consultatiebureau, maatschappelijk werk, de
school of het UWV-werkplein. Mocht het nodig zijn,
dan verwijzen deze organisaties hen door naar het
Sociaal Kernteam of naar de gemeente.
Wie zitten in het Sociaal Kernteam?
Professionals én inwoners uit de kern/wijk (HerveldAndelst of Elst-Noord) vormen samen het Sociaal
Kernteam. Professionals van verschillende organisaties die al bij u in de wijk werken (bijv. wijkverpleegkundige, jeugdarts, maatschappelijk werker).
En bewoners die de kern/ wijk, haar inwoners én de
verenigingen en voorzieningen goed kennen.
Meer informatie?
Vanaf 1 januari 2014 vindt u meer informatie over de
Sociale Kernteams op www.overbetuwe.nl.
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Bestaande cliënten jeugdzorg blijven bij zelfde zorgaanbieder
Op 1 januari 2015 worden de
gemeenten verantwoordelijk voor
het organiseren van de jeugdzorg. De regio Arnhem (waar de
gemeente Overbetuwe bij hoort)
heeft besloten dat de jeugdzorg
voor bestaande cliënten die op 31
december 2014 in zorg zijn, ook
in 2015 en 2016 bij dezelfde zorgaanbieder beschikbaar moet zijn.
Zorg loopt door
We vinden het in Overbetuwe
belangrijk dat de zorg doorloopt
voor iedereen die op 31 december
2014 jeugdzorg ontvangt. En dat
geldt ook voor degenen die op 31

december 2014 voor jeugdzorg
op een wachtlijst staan. Ook al
verandert er veel vanaf 1 januari
2015, dat mag niet betekenen dat
er kinderen in de kou komen te
staan. Daarom zijn er in de regio
Arnhem met alle betrokken organisaties afspraken gemaakt. Deze
organisaties hebben daarmee ook
voor 2 jaar meer duidelijkheid over
hun voortbestaan.

scherming en jeugdreclassering),
de toegang tot de jeugdzorg (indicatiestelling), Advies- en Meldpunt
Kindermishandeling, jeugd-GGZ,
ondersteuning van jeugd met een
verstandelijke beperking, begeleiding, persoonlijke verzorging en
kortdurend verblijf.

Welke zorg?
Om welke vormen van jeugdzorg
gaat het? De overgangsregeling
geldt voor alle jeugdzorg (provinciaal gefinancierde hulp, jeugdbe-

Nieuwsbrief ‘Overbetuwe verbindt’ per e-mail ontvangen
Deze nieuwsbrief ‘Overbetuwe verbindt’ is een
uitgave van de gemeente Overbetuwe, in samenwerking met de Participatieraad Overbetuwe.
U ontvangt deze eenmalig op papier via de post.
Wilt u deze nieuwsbrief voortaan ontvangen? Meld
u dan aan voor de digitale versie. Deze ontvangt u
dan voortaan via e-mail.

Dorpsstraat 67
6661 EH Elst
Postbus 11
6660 AA Elst
telefoon (0481) 362 300
fax (0481) 372 482
info@overbetuwe.nl
www.overbetuwe.nl

Aanmelden gaat via de website van de gemeente:
www.overbetuwe.nl/ Werken, onderwijs en zorg/
Decentralisaties. Kopij voor deze nieuwsbrief kunt u
aanleveren via info@overbetuwe.nl.
Na deze eerste keer in december verschijnt de
nieuwsbrief in 2014 regelmatig. Kent u iemand voor
wie de informatie interessant kan zijn? Stuur hem
dan gerust door.

