Verslag 19 maart 2018 overleg Mantelzorgnetwerk Cluster GGZ & LVG
Locatie Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland, Mr Z ter Stegestraat 9, Steenwijk.
Aanvang 14:00 uur, Golfstate, Stationsplein 10, Steenwijk.
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Esther de Ridder
Annalien Kooij
Hiske Landman
Laetitia Boer,
Gerdi …
Jolanda Terlien
Yvonne Meijer
Yvonne Veldhuizen
Dominique Bekker
Mariette Essink
Erik van Dam
Henk Essenburg
Daniel Holsappel
Durmus Kocak
Tineke de Vries
Arienne Dijkslag
Vera Schotman
Paula Bierma
Elian Bruine
Monika de Jong

RIBW
Zorggroep Noorderboog
J.P. v.d. Bent
bewindvoerder/mentor
De Trans
Eigenwijze Wijze
Stichting JY
Humanitas HMC
Mindfit
AIC
Wmo consulent
Leger des Heils
Limor
Sociaal Werk de Kop
Beter Thuis Wonen
Frion
De Trans
Sociaal Werk de Kop
Frion
Auti-start

Agenda:
1. Kennismakingsrondje, wie doet wat?
Flinke groep met veel nieuwe gezichten, welkom allemaal!
2. Nieuwe organisatie Sociaal Werk De Kop, nadere toelichting
Het gehele voorliggende veld in Steenwijkerland wordt uitgevoerd door de nieuwe
organisatie Sociaal Werk De Kop, Mantelzorgnetwerk Steenwijkerland maakt daar
onderdeel vanuit. Met Henrike Hofsteenge, (manager van Sociaal Werk De Kop) en
verdere collega’s zijn we in overleg hoe dit zo optimaal mogelijk kunnen vorm geven.
3. Buurtwerk
Voorbeelden van Buurtwerk zijn de Zorg & Boodschappen en ook de inlopen in de
wijken. Immers dit is niet alleen voor mantelzorgers, juist niet! Maar wel iets waar
Mantelzorgnetwerk onderdeel van uit maakte. En dat is dan zo mooi dat het nu
allemaal Sociaal Werk is. Alles bij elkaar.

4. Eenzaamheid, Het hangt samen met ook hoe de week gevuld is met bezigheden als
werk, dagbesteding of andere contacten.
We doen een rondje met de vraag of er voldoende aandacht is voor eenzaamheid, is
er voldoende plek waar men terecht kan? Vanuit de Trans is er iedere woensdag van
10:30-12:00 een inloop, ook bij het Leger des Heils in de Stad kan met iedere
woensdag terecht om een kop koffie te drinken en een praatje. We hebben het over
hoe we de samenwerking hierin kunnen vergroten en daarmee wellicht effect
vergroten en kosten verlagen? De Trans, JP vd Bent en Stichting JY gaan er samen
naar kijken. Wat gemist wordt is een maatjesproject. Dit is er niet als zodanig, maar
via het VIP kan er wel zeker een aanvraag worden gedaan. Vanuit SWDK gaan we
kijken hoe dit nog meer “aan de gang te krijgen. Verder hebben we het over de vraag
naar dagbesteding op ICT vlak.
5. Indicaties, WMO hoe verloopt dit?
Wmo toegang is op volle sterkte, aldus Erik van Dam, de wachttijd is maximaal 4
weken. Er wordt wel gekeken of iets spoed is of niet.
6. Onafhankelijke cliëntondersteuning,
Wat voorheen door MEE werd gedaan wordt nu gedaan door Sociaal Werk De Kop.
(betreffende wmo). WLZ cliënten kunnen nog steeds terecht bij MEE. Jeanet Kraaij
handelt lopende zaken af en draagt over naar SWDK. Ook Zorgbelang Overijssel biedt
nog de onafhankelijke clientondersteuning.
7. Hulp bij financiële vragen,
IGSD hulpverlening wil heel graag eerder in beeld komen, niet pas als de problemen
heel groot zijn, maar ook bij budgeteringsproblemen.
8. Minimabeleid
Zie hierboven
9. Rondvraag.
* Arienne
* Monika
* Hiske

: Nieuwsbrief wordt gewaardeerd. (Fijn om te horen !)
: Wil graag het beheer van de WhatsApp groep overdragen.
Yvonne Meijer neemt het over.
: De diverse systematiek sluit soms niet goed aan, waar het gaat om
financiële afhandeling, dit wordt herkent.
Er worden wat tips over uitgewisseld.

Paula Bierma, Buurtwerker Sociaal Werk De Kop / coördinator Mantelzorgnetwerk
Steenwijkerland
Volgend overleg: donderdag 13 september van: 14:00-15:30 uur Locatie: Golfstate

