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25 maart
Opsterk-bijeenkomst

Wilt u ook meer weten over het ondersteuningsplan (ook begeleidingsplan, leefplan,
welzorgplan of persoonlijk plan genoemd)? Wilt u een krachtige inbreng hebben bij het
opstellen ervan?
Sinds enige tijd is voor AWBZ-gefinancierde zorg die langer duurt dan drie maanden, een
ondersteuningsplan wettelijk verplicht. Dit plan maakt uw zorgaanbieder in overleg met u,
ook dat is verplicht. Samen bespreekt u welke ondersteuning u nodig hebt en wat uw
wensen en ideeën zijn. De afspraken die u maakt komen in het ondersteuningsplan.
Wilt u weten wat deze veranderingen voor u betekenen? Wellicht wilt u meer invloed hebben
op uw ondersteuningsplan. Of hebt u er voor het eerst te maken en wilt u vanaf het begin
een goede start maken? Kortom:
u wilt op sterkte komen en blijven tijdens de gesprekken over uw ondersteuningsplan.
Op maandagavond 3 mei en op zaterdagmorgen 8 mei 2010 is er een Opsterk bijeenkomst
in het Hoofdgebouw van ’s Heeren Loo West-Nederland (Locatie Willem van den Bergh),
Zwarteweg 20 te Noordwijk. Op maandagavond begint de bijeenkomst om 19.30 uur en op
zaterdagochtend om 10.00 uur. Een bijeenkomst duurt ongeveer drie uur.
Tijdens de OPsterk-bijeenkomst gaat u dieper in op het doel van het ondersteuningsplan en
de positie die u als cliënt of vertegenwoordiger daarbij hebt. U krijgt informatie en adviezen
en leert nieuwe vaardigheden. Met medecursisten kunt u ervaringen en praktische tips delen.
Na afloop hebt u voldoende handvatten om uw rol goed te vervullen. Bovendien krijgt u een
de Handleiding ‘Het Zorgplan’ met bijbehorend kaartspel mee naar huis. De groepen zijn
klein (12-20 deelnemers) en deelname is gratis
In verband met de organisatie van deze bijeenkomsten en het beperkte aantal deelnemers
verzoeken wij u de aanmeldingsstrook zo spoedig mogelijk, in ieder geval voor 15 april 2010,
in te vullen en op te sturen naar de secretaris van KansPlus Bollenstreek. Wij willen niemand
teleurstellen, als het aantal aanmeldingen te groot is zal er nog een bijeenkomst gepland
worden.
Benieuwd hoe zo’n OPsterk-bijeenkomst er uit ziet? U kunt een filmpje van de bijeenkomst
bekijken op internet: zie www.opsterk.nl.
KansPlus Bollenstreek en de Oudervereniging Willem van den Bergh hopen u op 3 of op 8
mei te mogen verwelkomen.
Ton Kalkman, secretaris KansPlus Bollenstreek

Onderstaande strook opsturen naar:
KansPlus Bollenstreek, Singel 51, 2182 LT Hillegom.

27 maart
Feestmiddag

Zaterdag 27 maart j.l. was het dan zover………;
onze 1 e ontmoetingsmiddag in de herberg van Swetterhage te Zoeterwoude.
Met Paul Sellers als muzikant hadden wij kwaliteit in huis;
Om onze leden snel van een drankje en een hapje te kunnen voorzien, hadden wij 2 man
personeel “ingehuurd”;
Zoutjes,kaas, worst en drank was royaal ingeslagen en de zaal straalde gezelligheid uit.
Kortom… onze leden konden komen.
Heel jammer dat dit maar heel mondjesmaat gebeurde en het was goed dat de bewoners
van onze gastheer met hun leiding en familie wel op onze uitnodiging waren ingegaan.
’n Ieder heeft zich kostelijk vermaakt en Paul Sellers deed er nog eens een schepje
bovenop, om het een meer dan geslaagd festijn te laten zijn.
Daarin slaagde hij royaal.
Het werd een happening van jewelste ,alleen heb ik U en U en ook U die middag wel gemist
en vraag ik en met mij de overige bestuursleden zich af, of wij iets dergelijks weer op touw
moeten zetten.
Of heeft U een beter idee, om elkaar eens te ontmoeten??
Voor ideeën houd ik mij aanbevolen.
Met een groet
Piet Berkhout

11 mei
Algemene ledenvergadering

25 mei 2010
Werkgroep Broers en zussen
Rijn- en Bollenstreek
BROERS EN ZUSSEN RIJN- EN BOLLENSTREEK
Op 25 mei 2010 hadden wij (= de werkgroep) weer een vergadering ten huize van Marijke
van Egmond in Leiderdorp. De werkgroep Broers en Zussen bestaat nu 5 jaar. Een feestje
dus …. koffie met appeltaart! Voorafgaand aan deze start heeft het toenmalig bestuur van de
VOGG afdeling Bollenstreek voorbereidend werk verricht ….
De huidige werkgroep is een enthousiaste en productieve groep (van 6 personen) zussen,
zwager en één vader. Piet Berkhout (vader) uit Alphen a/d Rijn is o.a. ook de steun en
toeverlaat vanuit de Rijnstreek voor Marijke van Egmond èn de hele werkgroep. Hij is een
echte “doe-man” en heeft bovendien een groot netwerk in de zorgregio.
Dit jaar zijn de grootste speerpunten in de werkgroep:
het organiseren van een thema-avond voor broers en zussen en hun partners op 11 oktober
2010 in de Maasgaarde te Noordwijkerhout,
netwerkuitbreiding in onze regio, te weten: Haarlem – Alphen a/d Rijn en wellicht ook “buurzorgaanbieders”.
De thema-avond komt goed op gang. Het beoogde thema: Terminale zorg voor mensen met
een verstandelijke beperking en de aanvullende zorg “door anderen” is in voorbereiding. Het
tweede gedeelte van het thema is: Afscheid en de mogelijkheden en wensen. Weet wel,
veelal komen broers en zussen met hun partners er voor te staan. Soms “te vroeg” en
onverwachts …..
De netwerkuitbreiding is een heel karwei. Zorginstellingen zwaaien maar al te snel met de
wet op de privacy. Punt uit. Hoewel in overleg, zullen er zeker mogelijkheden te vinden zijn
om te netwerken en kontakten te leggen met broers en zussen en hun partners. Wij blijven
enthousiast zoeken.
De kontaktpersoon van MEE Leiden is John van Vliet geworden. Hij neemt het over van
Yvonne Broer. De werkgroep kijkt uit naar een productieve samenwerking met hem.
Berichten en uitnodigingen ontvangt hij graag om het op zijn beurt op intra-net en internet
van MEE te zetten. Super!
Er liggen ook de eerste plannen om een folder/brochure te ontwikkelen voor Broers en
Zussen van KansPlus Rijn- en Bollenstreek. Deze zijn dan goed te gebruiken naast de
landelijke folder. Informatie en PR voor dichtbij (regio) en veraf (landelijk).
Al met al zinvolle, toekomstgerichte acties binnen èn vanuit de werkgroep Broers en Zussen
en hun partners.
Een goede zomer toegewenst voor alle INFO-lezers (m/vr) èn groetend vanuit de Rijn- en
Bollenstreek.
Riet Janssen
4 september
Uitgaansdag

Zaterdag 4 september was een dag, die na een lange natte periode, weer eens een blauwe
lucht en zon te zien gaf.
Een opluchting voor onze leden en hun familie, die vanaf het parkeerterrein bij AC te
Leiderdorp met de bus vertrokken voor het jaarlijkse uitje, deze keer naar Texel.
Chauffeur Frans en onze gastheer Piet, waren tevreden met de welgevulde bus en in
opperbeste stemming brachten zij ons op de hoogte van wat er te wachten stond.
De bedoeling was een snelle en veilige tocht naar het overzeese in een aangepast tempo
want er stond ons een hele-lange-dag te wachten.

Onze eerste stop was halverwege, bij het wegrestaurant, de Alkmaarse Poort waar we
werden verwelkomd door een wel heel grote hond die als portier de wacht hield bij de
buurman, een tuincentrum.
Na begroeting liepen we onze neus achterna, op weg naar de koffie en langs een tafel
waarop een uitgebreide keus aan fijn gebak stond uitgestald Enkelen maakten zich uit de
voeten richting toilet en voegden zich later bij het groepje dat al genoot van het lekkers en
inmiddels met deze en gene een gesprekje hadden aangeknoopt.
Onderweg naar Den Helder waar we de boot naar Texel zouden nemen, vertelde Frans over
beziens- en wetenswaardigheden zoals de Hondsbossche zeewering die daar speciaal is
gemaakt om het achterland te beschermen vanwege het ontbreken van natuurlijke duinen.
We zagen de kernreactor in Petten, uitgestrekte velden waar straks weer bollen zullen
bloeien, fraaie boerderijen, veel vee, marineschepen, en kanalen en tunnels waar hij
moeiteloos de namen van noemde, immers hij is een jongen uit Enkhuizen, dus ver van huis
was ie niet
Vlot ging de rit verder en bij aankomst in Den Oever doemde de veerboot al op, machtig en
vertrouwd.
Er was op ons gerekend want de dekken sloten vrijwel onmiddellijk en de overtocht begon.
We waanden ons op een oceaanstomer met die geluiden van stampende machines en
bijbehorende geur.
De droom duurde niet lang, na een klein half uur stonden we alweer met droge voeten aan
de overkant.
De meeuwen hadden weinig belangstelling voor ons, we hadden immers ons
broodtrommeltje thuisgelaten om bij het fraai gelegen hotel Bos en Duin te gaan lunchen.
Bij binnenkomst leek de tijd stil gestaan te hebben, een fraaie houten buffet en kleurrijke
glas-in-lood ramen herinnerden aan de tijd dat de kastelein iedereen nog bij naam kende en
wist op welk uur van de dag er een neutje moest klaarstaan voor hen die de vis hadden
binnengehaald en even kwamen bijpraten.
En daarna wachtte ons een welkom bij Eco Mare waar net bij onze binnenkomst de
zeehonden en vissen werden gevoederd.
De medewerker die met veel passie sprak over zijn vak en die kennis graag met ons deelde,
liep met grote emmers voer van basin naar basin, strooiend als een zwarte Piet en met grote
gebaren. De zieke en ondervoede zeehondjes waaronder de zogenaamde huilers - die zo
worden genoemd omdat ze als jong hun moeder zijn kwijtgeraakt en dan huilend en verloren
over zee zwerven - waren in het buitenbassin te zien.
Door hun grote aandoenlijke ogen had je ze wel willen knuffelen of aaien.
Geen goed idee want ze zien jouw hand aan voor een lekker hapje en hun scherpe tanden
zijn gemaakt om dat te verslinden, vandaar.
Ook vogels die door olie besmeurd of anderszins in de problemen zijn geraakt en intense
zorg nodig hebben, kunnen hier worden verzorgd.
Dit en nog veel meer kwam je te weten door de uitgebreide documentatie en je voelt je
betrokken bij hen die daar hart en ziel inleggen.
Doordat de Wadden vorig jaar door de Unesco als werelderfgoed zijn aangemerkt is hun
waarde bevestigd en daar mogen we best trots op zijn en wij, die zelf belast zijn met "zorgen
voor "hopen die erkenning en ondersteuning ook te vinden bij elkaar en bij de
oudervereniging KansPlus.
Volgend jaar hopen wij u weer te treffen en als vanouds in prettige en vertrouwde sfeer.
Misschien heeft u zelf een idee voor zo'n dag, laat het ons weten.
De uitgaansdag werd besloten bij De Passage in Zaandam waar we, gezeten in de veranda
langs de Zaan, vele vrachtschepen voorbij zagen komen.
Een schipper hield halt bij onze steiger en trakteerde op vis of schnitzel met patates frites,
specieboontjes en salade.
Als dessert kregen we een klein-rond-zoet-chocolade-cake-taartje-met crème.
Hoe heet zoiets in het Zaans? Een Kantertje?
Het vormde in ieder geval een fraai sluitstuk van een dagje Top en Pop.

Want heeft u het niet gehoord? Joep verraste ons met Frans Bauer die met even zo zoete
klanken verwoordde wat wij wel weten maar soms vergeten "laat verdriet achter je en leef je
leven".
Tot slot was er een dankwoord van Fleur en Joep gezamenlijk, zij hadden ook genoten en
lieten ons dat via de microfoon blijken.
Een hartelijke groet en tot volgende jaar.
José de Koster

22 november
Thema-avond
Zorgzwaartepakketten

Terugblik op onze Thema-avond
met als onderwerp “Voorlichting Zorgzwaartepakketten”.
Maandagavond 22 november j.l. organiseerde uw afdeling Rijnstreek in het Zalencentrum
De Bron te Alphen aan den Rijn een avond waarin alles aan het licht zou komen betreft het
wel en wee van de Zorgzwaartepakketten. Mevrouw Henny Vermolen – van Gerwen , in de
functie van voorlichter AWBZ/ZZP Platform VG-belang / KansPlus was onze “gids” op dit
voor ons nog zo nieuwe terrein.
De gezellig aangeklede zaal was prima bezet en bij inventarisatie bleek dat van alle
aanwezigen, op 1 – tje na, de betrokken persoon Zorg in natura krijgt en dus slechts 1
familielid van een PGB gebruik maakt.
De benadering tussen deze 2 situaties is voor ons onderwerp verschillend en beiden zullen
nader belicht gaan worden.
De overheadpresentatie, die wij via de gekregen sheets, heel duidelijk konden volgen, leerde
ons dat in deze nieuwe opzet de Mens centraal staat en dat is toch wat wij met zijn allen
willen.
In het verleden kreeg de Instelling voor een ieder bij een 24-uurszorg het zelfde bedrag en
nu krijgt men uitgekeerd naar Zorgzwaarte. ZZP zorgt voor een andere en eerlijkere
verdeling. Instellingen die relatief veel cliënten met een hoge zorgvraag hebben krijgen meer
geld.
Klinkt allemaal mooi maar voor de overheid geldt wel dat dit allemaal “budgetneutraal” dient
te geschieden; wat betekent dat het niet meer mag gaan kosten. In totaal gaat er zo’n kleine
6 miljard Euro, verdeeld over zo’n 120.000 cliënten, in de verstandelijk gehandicaptenzorg
om en aan dat bedrag wordt met de komende jaren zeker wel wat geknabbeld. Na de
invoering van ZZP moeten cliëntenraden mondiger worden. Het is immers helder wat een
woning aan uren krijgt toegekend. Ook moet er op worden gelet dat aan cliënten toegekende
extreme zorgzwaarte niet wordt gebruikt om binnen een instelling gaten, zoals leegstaande
bedden, te dichten. Een stichting is namelijk niet verplicht de extra uren die de extreme
zorgzwaarte met zich te gebruiken voor de cliënten met extreme zorgzwaarte. En dat is in
onze ogen onjuist.
Ook de PGB staat onder druk om de nodige zorg op maat te kunnen blijven verstrekken.
Vele vragen en opmerkingen kwamen er vanuit de zaal, waar mevrouw Vermolen haar
uitgebreide kennis op los kon laten en zo in nagenoeg alle gevallen een passend antwoord
kon geven.
Met uitgebreide informatie, waaronder tal van interessante website-adressen togen onze
gasten, na een afsluitend drankje huiswaarts.
Met een fraai boeket bloemen werd mevrouw Henny Vermolen bedankt voor haar
enthousiasme en kundige presentatie, waarna zij aan haar thuisreis helemaal naar
Eindhoven, kon beginnen.
Het bestuur bezint zich alweer op het onderwerp voor de volgende Thema-avond in 2011;
misschien kunt U ons de helpende hand toesteken.
Met een groet
Piet Berkhout

