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Inhoud 2015 week 46:
1. Mijn overgangsrecht loopt af, wat nu?
2. Stille helpers.
3. Armoede- en schuldenbeleid: ‘netwerk vormen!’
4. Minsken meitsje de Mienskip.
5. Bijna kwart meer wanbetalers zorgverzekering.
RICHTLIJNEN VOOR AFMELDEN FSU NIEUWSBRIEF.
--------------------------------------

1. Mijn overgangsrecht loopt af, wat nu?

Voor vele duizenden mensen die vanuit de AWBZ overgaan naar de Wmo of Jeugdwet
loopt op 31 december 2015 het overgangsrecht af. Voor die datum moet de gemeente
de zorg opnieuw beoordelen en een nieuwe beschikking afgeven. Dit lukt niet in alle
gemeentes en voor alle cliënten op tijd. Als een gemeente deze herbeoordelingen niet
tijdig uitvoert, moet zij wel de continuïteit van zorg waarborgen. Op gemeenten rust
immers de plicht om te zorgen voor maatschappelijke ondersteuning. Hieronder

beschrijven we de consequenties voor zorg in natura en het persoonsgebonden
budget (pgb).
Overgangsrecht voor mensen met Zorg in Natura
Gemeenten zijn nu druk met het voeren van gesprekken en het doen van onderzoek voor
deze herbeoordelingen. Dit neemt de nodige tijd in beslag. Voor het doen van onderzoek
staat namelijk een (maximale) termijn van zes weken. En voor het besluit over de aanvraag
van een maatwerkvoorziening staat twee weken. Dit betekent dat het herbeoordelingstraject
voor cliënten met zorg in natura eigenlijk vóór 1 november van start moet gaan om voor 1
januari 2016 een beschikking af te kunnen geven. Lees hier verderA
--------------------------------------

2. Stille helpers.
Stille helpers zijn mensen die anderen helpen, gewoon omdat ze zien dat het nodig is.
Vaak zijn ze onzichtbaar, maar achter de schermen verzetten ze bergen werk.
Helpen en delen is de afgelopen decennia onderbelicht geraakt, maar de stille helpers
zijn gebleven. Ze zijn met velen, en ze blijven vaak anoniem. Tot nu.
In 2014 gaf Cordaid de stille helpers een naam en een gezicht. Om ze te bedanken voor hun
werk, en om anderen te inspireren. Want stille helpers hebben we nodig, misschien wel meer
dan ooit. Lees hier verder en bekijk een filmpje hierover.
--------------------------------------

3. Armoede- en schuldenbeleid: ‘netwerk vormen!’
Nederland telt veel organisaties die mensen in armoede en/of met schulden helpen.
Elk doet dat op zijn eigen manier. En dat is goed, want er is geen blauwdruk voor
effectieve hulpverlening. Zet deze organisaties bij elkaar en je krijgt een boeiend
gesprek. Bijvoorbeeld over de vraag hoe je elkaar kunt versterken en samenwerkt met
gemeenten. En hoe je de continuïteit van projecten en diversiteit waarborgt. Deze
thema’s kwamen aan de orde tijdens de bijeenkomst in het kader van de projecten uit
het eerste tijdvak van de armoede- en schulden subsidieregeling van het ministerie
van SZW. SZW organiseerde de middag voor organisaties om met elkaar in gesprek te
gaan over de eerste resultaten van de projecten.
Sommige deelnemers kennen elkaar van andere bijeenkomsten, maar wisten niet (precies)
wat het project van hun collega inhoudt. Anderen ontmoetten elkaar voor het eerst. 'Als ik
had geweten dat collega’s van andere organisaties al e-learning cursussen voor vrijwilligers
hebben die ook voor ons bruikbaar zijn, had ik meteen contact opgenomen', zei Rob Kars
van Resto van Harte. Lees hier verderA
--------------------------------------

4. Minsken meitsje de Mienskip.
Wat maakt een burgerinitiatief succesvol? Dat is de centrale vraag die gesteld wordt in
de publicatie ‘Minsken meitsje de Mienskip’ van Partoer. Deze publicatie is een kijkje
in de keuken van enkele Friese burgerinitiatieven, die het klappen van de zweep
inmiddels kennen, waarbij we ingaan op succes- en faalfactoren.

Burgerinitiatieven bloeien en groeien in Fryslân. Dankzij de inzet van bewoners zijn zij bezig
aan een stevige opmars. Inwoners van wijken en dorpen nemen zelf het heft in handen om
hun ideeën te realiseren. Het is een krachtige beweging die nieuwe energie oplevert en
tevens nieuwe vragen opwerpt over de verhouding tussen inwoners en overheden. Opeens
staan de mensen en hun ideeën weer centraal in de lokale samenleving. Lees hier verderA
--------------------------------------

5. Bijna kwart meer wanbetalers zorgverzekering.
Het aantal mensen dat de premie voor de zorgverzekering niet betaalt is in vijf jaar met
ruim een vijfde (22 procent) toegenomen tot 298.000. Jongeren, mannen, mensen met
lage inkomens, ontvangers van een uitkering, alleenstaande ouders en allochtonen
zijn vaker wanbetaler dan gemiddeld, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) vrijdag.
Eind vorig jaar stond 1 op de 45 volwassenen te boek als wanbetaler. Dit zijn mensen die
wel zijn verzekerd tegen ziektekosten, maar minimaal zes maanden geen premie hebben
betaald. In 2010 liep 1 op de 53 fors achter met het betalen van de zorgpremie. Lees hier
verderA
--------------------------------------

TER VERDUIDELIJKING!!!
DOOR PROBLEMEN MET ONS ADRESSENBESTAND WORDEN DEZE
NIEUWSBRIEVEN VIA, VIA DOORGESTUURD. DAT BETEKENT O.A. DAT AFMELDEN
VIA DE LINK ONDERAAN DE NIEUWSBRIEF IN SOMMIGE GEVALLEN NIET MOGELIJK
IS. WILT U DEZE NIEUWSBRIEF NIET MEER ONTVANGEN EN UW EIGEN MAILADRES
STAAT NIET ONDERAAN DE NIEUWSBRIEF, STUUR DAN EEN EMAIL NAAR
info@fsufriesland.nl MET ALS ONDERWERP “UITSCHRIJVEN NIEUWSBRIEF”.

