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JONGERENPUNT, WAAR NAAR
JONGEREN GELUISTERD WORDT

Bent u financieel gezond?
Wij helpen u graag op weg!
Goed voor u & goed
voor uw omgeving
Bent u tevreden over de hoeveelheid spaargeld die u heeft? En
houdt u uw inkomsten en uitgaven bij? Durft u überhaupt te
praten over uw geldzaken?
Maar liefst 1,4 miljoen huishoudens in Nederland hebben
betalingsproblemen. 39% van de Nederlanders praat bij
financiële problemen of twijfels niet met vrienden of familie.
Het versterken van deze grote groepen en het financieel
‘zelfredzamer’ maken zien wij als een waardevolle en
noodzakelijke taak. Wij zijn een coöperatieve bank. Onze
medewerkers hebben een intrinsieke motivatie om het goed te
doen voor onze klanten en de maatschappij. Elkaar te helpen
waar nodig.
Heeft u hulp nodig om uw geldzaken fit te houden? Op
Geldfit.nl krijgt u na het beantwoorden van een aantal
testvragen een advies dat past bij uw financiële situatie. Ook
krijgt u tips over welke hulporganisaties u in de buurt kunt
vinden.

#iedereenfinancieelgezonder

Zorg thuis

Maak
vrijbli
jvend
een
afspr
aak!
Heeft u zorg of ondersteuning nodig?
Onze wijkverpleegkundige komt geheel vrijblijvend bij u langs om uw wensen te
bespreken. Een verwijsbrief is niet nodig.

Ook kunt u bij Omring terecht voor specialistische verpleging voor onder andere:

•
•
•
•

Dementie
Kanker
Parkinson
Beroerte (CVA)

088 - 206 82 06

•
•
•
•

Reuma
Spierziekten
Heup, knie, schouder
Diabetes

• Hart- en vaatziekten
• Longziekten
• Maag-, darm-, en
leveraandoeningen

www.omring.nl/gesprek
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GEMEENTE DEN HELDER KOMT
DICHTERBIJ MET SOCIALE WIJKTEAMS
In 2021 krijgen de wijken Nieuw Den Helder, Julianadorp, de Schooten en Centrum binnen de Linie
elk een eigen Sociaal Wijkteam. De voorbereidingen zijn begonnen. Binnenkort start het eerste
Sociaal Wijkteam in Nieuw Den Helder.
AARVOOR KUNT U TERECHT BIJ
EEN SOCIAAL WIJKTEAM?
Wilt u informatie, advies of hulp
over werk, inkomen, wonen en
zorg, sociale contacten, opvoeden,
relaties of iets wat speelt in uw
buurt? Medewerkers van het Sociaal Wijkteam
denken met u mee in het vinden van de juiste
oplossing. Zij gaan met u in gesprek over wat u
zelf kan doen en hoe u het beste geholpen kan
worden. Dit is altijd maatwerk. De ene keer is dat
met het inschakelen van professionele hulp, zoals

W

een regeling voor het oplossen van schulden of het
vinden van een baan of vrijwilligerswerk. Een andere
keer met het bemiddelen naar een vrijwilliger of een
activiteit waar u aan kunt deelnemen. Ook kan het
Sociaal Wijkteam samen met u kijken of u mensen uit
uw familie of buurt om hulp kunt vragen en hoe u dat
goed kan aanpakken.
Het kan ook zijn dat u zich zorgen maakt over een
situatie in uw buurt. Of dat u een goed idee heeft voor
iets wat speelt in uw omgeving. Ook daarvoor kunt u
straks terecht bij het Sociaal Wijkteam in uw wijk.

WAAR KUNT U DE SOCIALE WIJKTEAMS
STRAKS VINDEN?
Voor inwoners uit Nieuw Den Helder en Huisduinen
komt het Sociaal Wijkteam in ‘t Wijkhuis aan de
Texelstroomlaan. In Julianadorp kunnen bewoners
het Sociaal Wijkteam vinden in het Multifunctioneel
Centrum in Middelzand. De Boerderij wordt de plek
voor het Sociaal Wijkteam De Schooten. En voor
het Centrum wordt nog gezocht naar een of meer
geschikte plekken. Het is de bedoeling dat u straks
de Sociale Wijkteams op vaste tijden in de week kan
bereiken. Als gevolg van de coronamaatregelen en
de onzekerheden hierbij, kan helaas nu nog niet
precies worden aangegeven op welke tijden. Wel
kunt u altijd een afspraak maken via het algemene
telefoonnummer 140223.
WIE WERKEN IN HET SOCIALE WIJKTEAM?
In het Sociaal Wijkteam werken hulp-, zorg- en
dienstverleners van verschillende organisaties
met elkaar en de inwoners samen. Met korte lijnen
organiseren we samen wat nodig is om een situatie op
te lossen. Of het nu gaat om een individuele zorgvraag
of om iets wat in een hele buurt of straat speelt. Denk
daarbij aan consulenten van de gemeente die beslissen
over individuele voorzieningen, zoals bijvoorbeeld voor
jeugdzorg, huishoudelijke hulp, vervoer, of een rolstoel.
Ook vindt u hier sociaal werkers van MEE & de Wering,
vrijwilligers van Humanitas en Sport en Bewegen,
opvoedondersteuning van de JeugdGezondheidZorg en
wijkverpleging.
De Sociale Wijkteams werken daarnaast nauw
samen met de wijkconciërges, wijkagenten en
wijkhandhavers. Zij houden spreekuur in dezelfde
gebouwen als het Sociaal Wijkteam.
NU NOG IN DE FASE VAN VOORBEREIDING
Het eerste Sociaal Wijkteam in Nieuw Den Helder
is nu in voorbereiding. Consulenten van de
gemeente, sociaal werkers van MEE & de Wering
en coördinatoren van Humanitas zijn gestart met
de eerste teamvorming in het Wijkhuis Nieuw Den
Helder. Ook de wijkconciërge en de wijkmanager van
Nieuw Den Helder zijn hierbij betrokken.
Via het Stadsnieuws in het Helders Nieuwsblad
houden we u op de hoogte van de ontwikkelingen. ■

KOP VAN
NOORD-HOLLAND

Stichting Heemz.org biedt
dagbesteding, begeleiding en logeren

• Altijd kleinschalig en in de buurt
• Grote diversiteit zorgbedrijven in Noord-Holland
• Uitgebreid aanbod activiteiten
• Mogelijkheden voor verschillende doelgroepen van jong tot oud
• Mogelijkheid voor onderwijs/zorgtrajecten
Alle informatie over zorgbedrijven, mogelijkheden en locaties op
www.heemz.org.
Vragen? Neem vrijblijvend contact met ons op en we denken graag
met u mee!
Stichting Heemz.org
Trambaan 115
1733 AX Nieuwe Niedorp
T 06-49287400
E zorg@heemz.org
W www.heemz.org

Samen tegen eenzaamheid
Word maatje en ondersteun een ander!
Kopvannoordholland@humanitas.nl | 0223-617422

SKDH is aangesloten bij de BMK
(Branche Maatschappelijke Kinderopvang)

ISO 9001

Kom spelen, ontdekken en ontwikkelen bij SKDH!
Op onze kinderdagverblijven, peuterspeel- en leergroepen en buitenschoolse opvang
begeleiden, stimuleren en volgen wij de brede ontwikkeling van ieder kind, van 0 t/m 13 jaar.

• Professionele, pedagogisch geschoolde medewerkers • Voorschoolse educatie (VE)
• Veel aandacht voor taal en woordenschat • Goed voorbereid naar het basisonderwijs
Neem gerust vrijblijvend contact op voor een proefberekening of voor een rondleiding. SKDH heeft
in Den Helder en Julianadorp meer dan 30 locaties. Er is dus altijd een opvang bij u in de buurt!
SKDH
SKDH
Korvetstraat
67
Korvetstraat 67
1784
MP Den
DenHelder
Helder
1784 MP

E info@skdh.nl
W skdh.nl
T (0223) 614 202
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Mee & de Wering

WIE ZITTEN ER IN HET
SOCIAAL WIJKTEAM?
Het eerste Sociaal Wijkteam start in Nieuw Den Helder in ‘t Wijkhuis. Voor inwoners van Huisduinen
en Nieuw Den Helder. Een aantal medewerkers stellen zich aan u voor. Voor de andere wijken kan
de samenstelling van de Sociale Wijkteams wel anders zijn, dat hangt af van wat daar nodig is.

E

EN KEER VERHAAL DOEN
Als u een afspraak maakt met
het Sociaal Wijkteam krijgt u
een gesprek met een van de
medewerkers. U hoeft maar
een keer uw verhaal te doen.
Afhankelijk van uw vraag wordt de daarbij gepaste
ondersteuning of oplossing gezocht, samen met u.
Omdat we op alle leefgebieden deskundigen hebben
en nauw samenwerken met sociaal maatschappelijke
organisaties, kunnen we u zo goed mogelijk helpen
en adviseren.
Ieder Sociaal Wijkteam bestaat uit medewerkers uit
verschillende organisaties. In het Sociaal Wijkteam
Nieuw Den Helder zitten er namens de gemeente
deze mensen in:
Aron, consulent Jeugd: “Als er sprake is van een
probleem op het gebied van jeugd, bespreken we dat
met andere deskundigen, om een zo goed mogelijk
advies te geven.”
Carola, consulent Participatie: “Ik help mensen om
weer deel te nemen aan de samenleving. Dat kan met
werk, scholing of dagbesteding.”
Iris, consulent Bijzondere bijstand: “Iedere aanvraag
en situatie bekijken we apart. We denken mee en
kijken naar mogelijkheden. Zodat we beter inspelen
op wat er speelt in de wijk en weten waar de
behoefte ligt.”
Teske, gedragswetenschapper Jeugd: “Op het gebied
van Jeugd ben ik de specialist waarmee gespard
wordt binnen het Sociaal Wijkteam.”
Thomas, consulent Wmo: “Ik bekijk aan de hand van
een melding of vraag van een inwoner, of het past
binnen de Wmo-regels. Als iets niet kan volgens de
wet, denk ik mee over een oplossing. Soms leidt dat
tot een oplossing waar de inwoner zelf niet aan had
gedacht. Zo hoorde ik van de ouderenadviseur van
MEE & de Wering, dat zij vrijwilligers inzetten om

mensen die dat nodig hebben te kunnen vervoeren.
Zo kon ik toch iemand helpen die niet in aanmerking
kwam voor een taxivervoerpas.”
Agnes, kwaliteitsmedewerker Zorg: “ik werk meer op
de achtergrond en ondersteun collega’s. Inwoners
zullen niet direct in contact komen met mij.”
Adri, wijkconciërge van Nieuw Den Helder. Hij is
de persoon voor inwoners die vragen hebben over
de gemeente, woonomgeving en problemen die
er zijn. Ook is hij luisterend oor voor bewoners die
ideeën hebben voor de wijk, om het bijvoorbeeld
leuker te maken. Adri daarover: “Ik hoor heel veel
zaken die in de wijk spelen. Dat deel ik met onze
partners. Zo kunnen we samen zorgen voor een
betere wijk. Een mooi voorbeeld is Buurthuis de
Kroft, een parel voor de buurt. Daar zijn zoveel
leuke initiatieven van bewoners, die heel veel goed
doen voor de buurt. Dat is een kracht die we meer
kunnen benutten.”
Jacqueline is wijkmanager en heeft een meer
overkoepelende rol. Zij houdt zich bezig
met gebiedsontwikkeling. Denk daarbij aan
nieuwbouwprojecten en het betrekken van inwoners
daarbij.
VAN OVERLAST NAAR BANKJE
In de Zuiderzeebuurt waren problemen met
hardrijders en overlast van brommers in een
plantsoen. Daar werden bewoners niet blij van. Adri
heeft toen samen met buurtbewoners gekeken naar
wat wel en niet kan. Dit overleg resulteerde erin dat
de rijroute werd verlegd. Daardoor kunnen brommers
niet meer hard rijden en is de overlast verminderd.
Ook zijn op verzoek van bewoners bankjes geplaatst.
Deze relatief kleine ingrepen leiden er toe dat mensen
elkaar weer op straat ontmoeten, daar samen een
kopje koffie drinken en met elkaar een praatje maken
op het uitnodigende bankje. Ook Humanitas was
bij het overleg betrokken en bood hulp aan met
vrijwilligers die ook in die wijk wonen. Zo ontstaat er

steeds meer samenwerking voor een betere buurt.
Wijkconciërge Adri is te vinden tijdens het spreekuur
in ‘t Wijkhuis op woensdag van 15.00 tot 16.00 uur.
En Adri is ook bereikbaar via het meldsysteem op de
website van de gemeente.
PARTNERS IN SOCIAAL WIJKTEAM
MEE & de Wering maakt ook deel uit van het Sociaal
Wijkteam. Via de Informatiewinkel in ‘t Wijkhuis biedt
MEE & de Wering ondersteuning bij allerlei vragen.
Inwoners van Nieuw Den Helder met en zonder
beperking kunnen hier gratis gebruik van maken. U
wordt geholpen met het invullen van formulieren,
het aanvragen van een uitkering, belastingzaken,
uitleg van brieven en communicatie met instanties.
Ook zijn er voor u diensten als maatschappelijk werk,
ouderenadvies, jongerenwerk, straathoekwerk en
WonenPlus. Daarvan kunnen ouderen lid worden om
bijvoorbeeld de tuin te laten onderhouden.
Wilt u meer weten over het aanbod van MEE &
de Wering? Informatie vindt u op de website
www.meewering.nl. Gedwongen door de corona is de
dienstverlening tijdelijk verplaatst van ‘t Wijkhuis naar
de locatie Bernhardplein 76E. U kunt daar gewoon
binnenlopen. Ook kunt u voor een afspraak bellen met
088 007 5200.
Ook Humanitas is sterk betrokken in het Sociaal
Wijkteam. Zo helpt het onder meer inwoners met
het op orde krijgen van de financiële administratie
(Thuisadministratie), gezinsondersteuning voor
gezinnen met kinderen van 0 t/m 14 jaar (HomeStart) en ondersteuning bij taal-spraakontwikkeling
voor gezinnen met kinderen in de basisschoolleeftijd
(VoorleesExpress). Jongerenmaatjes is een project
voor jongeren tussen de 12 en 25 jaar, die om wat
voor reden dan ook, even niet zo lekker in hun vel
zitten. ■

Meer weten over het aanbod van
Humanitas? Kijk dan op www.humanitas.nl/
kopnh.
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HULPWIJZER
DEN HELDER

Op de Hulpwijzer kunt u terecht met vragen over het dagelijks leven. In een
oogopslag kiest u uw onderwerp. Op een gemakkelijke manier vindt u hier
bruikbare informatie over:
■ Zorg en gezondheid
■ Jeugd en gezin
■ Woonomgeving en vervoer
■ Wonen en huishouden
■ Geldzaken
■ Werk
■ Actief zijn en meedoen
■ Laatste nieuws corona

Heeft u een vraag
op het gebied van:
zorg, gezin, gezondheid, wonen,
huishouden, werk, vervoer, geldzaken en
sportieve of sociale activiteiten? Kijk dan op

Heeft u vragen over een van deze onderwerpen? Met een paar muisklikken op de website
www.hulpwijzerdenhelder.nl kan uw vraag beantwoord zijn. U kiest het thema, de categorie
en het onderwerp dat voor u van belang is. Op de pagina van het gekozen onderwerp staan
de belangrijkste vragen samengevat. De antwoorden bestaan uit tips om zelf de problemen op
te lossen, of waar om hulp gevraagd kan worden als u uw vraag niet zelf kan oplossen. Op de
organisatiepagina staan alle organisaties vermeld op onderwerp. Met de handige kaartfunctie
ziet u gelijk hoe u moet reizen naar de door u gekozen organisatie.

www.hulpwijzerdenhelder.nl
Hulpwijzer Den Helder laat zien
welke voorzieningen er allemaal in
de gemeente Den Helder aanwezig
zijn. U vindt er adressen van
organisaties en krijgt een passende
oplossing voor uw vraag.

De Hulpwijzer is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Helder in samenwerking met
vele instellingen en organisaties.
De informatie op Hulpwijzer Den Helder wordt regelmatig bijgehouden door de redactie
van Sdu Uitgevers. Komt u toch onjuistheden tegen of mist u organisaties of andere goede
initiatieven voor inwoners van gemeente Den Helder? Laat het de redactie weten via
helpdeskvind@sdu.nl ■

Hulpwijzer Den Helder is ontwikkeld in opdracht van de gemeente Den Helder
in samenwerking met vele organisaties en instellingen.

ALS U HET NIET ZO BREED
HEEFT ZIJN ER GEMEENTELIJKE
TEGEMOETKOMINGEN
Behoort u tot één van de inwoners van Den Helder die een inkomen heeft tot 120% van de bijstandsnorm en een bescheiden eigen vermogen? Dan moet u dit
zeker lezen. Want het zou toch zonde zijn als u geld of voorzieningen laat liggen die juist voor u bedoeld zijn. Om mee te doen in de samenleving, voor dat
extraatje voor schoolgaande kinderen. Juist deze regelingen zijn daarvoor bestemd. Heeft u al contact met onze teams Jeugd, Participatie of Zorg?
Dan wordt u schriftelijk geïnformeerd over de diverse regelingen. Maar bent u nog niet in beeld, dan kunt u zich bij ons aanmelden voor een of meerdere
regelingen bij het Team Bijzondere Bijstand via telefoonnummer 14 0223 (van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 12.00 uur).
INDPAKKET
Heeft u kinderen onder de 18 jaar?
Dan kunt u van de gemeente waardebonnen krijgen tot 200 euro per kind.
Hiervoor kunt u voor uw kind(eren)
schoolspullen kopen of (gym)kleren,
schoenen, baby-artikelen, een fiets, of onderdelen
daarvan, of fietsonderhoud. Sportkleding en -schoenen
zijn uitgesloten, daarin voorziet een ander fonds. Heeft
u kinderen die voor het eerst naar de middelbare school
gaan? Dan kunt u daarnaast eenmalig een bon van 170
euro krijgen als bijdrage voor een fiets. De waardebonnen zijn te besteden bij Helderse winkeliers die aan de
actie deelnemen.

K

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR MINIMA
Heeft u een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm
en een bescheiden eigen vermogen? Dan is er de
mogelijkheid om via Gezondverzekerd.nl bij Univé een
aantrekkelijke zorgverzekering af te sluiten, namelijk
het Univé Gemeentepakket. Dit pakket biedt een ruime
dekking voor medische kosten tegen een scherpe
premie. Bij aanmelding wordt niet afgewezen op basis
van iemands gezondheidstoestand. Door het afsluiten
van deze verzekering krijgt u, als u aan de voorwaarden voldoet, maandelijks een korting van € 35,-- op het
premiebedrag. Dit kortingsbedrag betaalt de gemeente
rechtstreeks aan Univé.
Er zijn verschillende verzekeringen mogelijk. Deze staan
op de website www.gezondverzekerd.nl.

SPORT EN CULTUUR VOOR KINDEREN
Naast deze regelingen zijn er voor kinderen het Jeugdfondssport en het Jeugd Onderwijs en Cultuur Fonds.
Daarover leest u elders in deze krant meer.
BIJ WELK INKOMEN KOMT U IN AANMERKING?
Voor een alleenstaande vanaf 21 jaar tot aan de
AOW-leeftijd is dit maandelijks € 1270,84 en voor gehuwden is dit € 1815,48. Voor een alleenstaande vanaf de
AOW leeftijd is € 1421,11 en voor gehuwden € 1928,26 de
grens. Voor mensen die op basis van de Wet langdurige
zorg in een zorginstelling verblijven zijn die bedragen
voor een alleenstaande of een alleenstaande met kinderen € 442,-- en voor gehuwden € 714,71. Dit zijn nettobedragen en inclusief vakantietoeslag. ■
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KINDEREN KUNNEN SPORTEN DOOR JEUGDFONDSSPORT
Heeft u een laag inkomen? En heeft u kinderen van 4 tot en met 17 jaar oud? Dan kunt u de kosten voor hun sport vergoed krijgen. Denk aan bijvoorbeeld de
contributie of sportkleding. Deze kosten worden betaald uit het Jeugdfondssport. Voorwaarde is dat u in Den Helder woont, dat uw inkomen lager is dan
120% van de bijstandsnorm en uw kind tussen 4 en 18 jaar oud is.

H

OOGTE VERGOEDING
De vergoeding is maximaal € 225,- per kind per jaar. U krijgt zelf geen
geld. Het geld wordt betaald aan de sportvereniging.

AANVRAGEN VIA TUSSENPERSOON
U kunt de vergoeding niet zelf aanvragen. Een leraar, hulpverlener of
medewerker van een school of instelling kan de vergoeding voor u aanvragen. Neem
voor meer informatie contact op met zo’n tussenpersoon. De tussenpersoon kan u
vertellen of u de vergoeding krijgt.
Meer informatie kunt u vragen via een mail aan denhelder@jeugdfondssport.nl.

De tussenpersonen op de scholen van de kinderen en jongeren, of instanties waar zij
komen, doen de aanvragen voor een bijdrage bij het JOC. Na goedkeuring gaat die
bijdrage naar de organisatie waarvoor de aanvraag gedaan is. Zo kan ieder kind en
iedere jongere meedoen.
Voor meer informatie gaat u naar www.jocdenhelder.nl. Voor vragen mailt u naar
info@jocdenhelder.nl. ■

KINDEREN KUNNEN MEEDOEN AAN CULTUUR
Het Jeugd Onderwijs Cultuur fonds (JOC) doet hetzelfde als het Jeugdfondssport. Door
bij te dragen in de kosten maakt het mogelijk dat alle kinderen en jongeren mee kunnen doen. Het Jeugdfondssport is er voor sport, het JOC voor cultuur.
J De J is van jeugd. Voor kinderen en jongeren van 4 – 18 jaar kan een aanvraag voor
een bijdrage gedaan worden.
O De O is van onderwijs. Het JOC is begonnen als fonds door bij te dragen in de
kosten voor de schoolreis, het schoolkamp of de stedentrip. Zo zorgt het ervoor
dat alle kinderen en jongeren mee kunnen. Op elke school in Den Helder is wel een
tussenpersoon van het JOC. Deze tussenpersonen doen voor kinderen en jongeren
de aanvragen voor een bijdrage bij het JOC.
C De C is van cultuur. Net als sport is cultuur belangrijk voor de ontwikkeling van
kinderen en jongeren. Cultuur leert je op een andere manier naar dingen te kijken en
te luisteren. En te ontdekken dat je zelf de wereld een beetje mooier kunt maken met
activiteiten die je leuk vindt, wilt leren of waar je talent voor hebt. Met cursussen,
lessen en workshops bij bijvoorbeeld Triade: muziek, zang, theater, beeldhouwen,
schilderen, tekenen, dansen en nog veel meer. Ook zijn er in Den Helder muziekverenigingen, koren, scouting, zeeverkenners, muziekscholen, dansscholen en nog
veel meer.

FINANCIEEL FIT DEN HELDER HELPT SCHULDEN VOORKOMEN

H

ET FINANCIEEL FIT TEAM
Het Financieel Fit Team is er voor u, om mee te denken over uw situatie, u advies te
geven en ondersteuning te bieden. Zo kan het team bijvoorbeeld helpen bij het weer
krijgen van overzicht of doorverwijzen naar hulpverlening door andere organisaties. Ook
geeft het team informatie over voorzieningen en regelingen. Bij geldzorgen helpen zij u
bij het vinden van de juiste weg en hulpverlening. Hoe eerder u hulp vraagt bij geldzorgen, hoe eerder u schulden kunt voorkomen.
CONTACT
Heeft u hulp nodig en wilt u spreken met het Financieel Fit Team? Laat uw gegevens dan achter op de website www.financieelfitdenhelder.nl. Het team neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. Of bel
naar het Meldpunt Vangnet & Advies van de GGD Hollands Noorden via 088- 010 052. Noem daarbij het
Financieel Fit Team. Ook kunt een mail sturen naar team@financieelfitdenhelder.nl.
CONSUMINDERHUIS HET FUNDAMENT
Consuminderen gaat eigenlijk nog een stapje verder dan uitkomen met het inkomen. Het is een manier van
leven. Daarom is er ruim aandacht in het consuminderhuis het ‘FUNdament’ voor onderwerpen als gezond
eten, biologisch tuinieren, zelf cadeautjes en kleding maken, zelf klussen, duurzaam en milieubewust leven.
Niet alleen door erover te praten maar ook door het in praktijk te oefenen. Benieuwd naar de activiteiten en
programma’s van het ‘FUNdament’? Loop dan eens binnen bij Dintelstraat 153 in Den Helder. Deelname is
gratis. ■

Maakt u zich zorgen
over uw geldzaken?
Heeft u (dreigende) schulden?
Wacht niet te lang en bel naar team Schuldhulpverlening
van de gemeente Den Helder

Voor wie?
Alle inwoners van Den Helder,
dus ook jongeren en zzp-ers

Wanneer?
Maandag tot en met donderdag
van 8.30 - 17.00 uur
Vrijdag van 8.30 uur - 12.00 uur

Hoe?
Telefoonnummer 14 0223
(keuzemenu sociaal domein,
schuldhulpverlening)
U krijgt hulp en advies van onze
regisseurs schuldhulpverlening
Zij weten veel over geldzaken

Meer vragen?
Kijk ook eens op onze website
www.denhelder.nl
schuldhulpverlening of op
www.financieelfitdenhelder.nl
Team schuldhulpverlening, telefoonnummer 14 0223
Kantoor (na corona-crisis):
Kerkgracht 1, 1782 GJ Den Helder

Resultaat?
• U krijgt een advies en kunt het verder zelf oplossen
• We lossen het samen aan de telefoon op
• We maken een afspraak voor een advies of intakegesprek

Volg gemeente Den Helder via:

€

Iedereen wil actief kunnen deelnemen aan de samenleving. Financieel en sociaal mee
kunnen doen. Maar wat als dat even niet lukt? Zo kunt u door corona misschien wel in
een situatie terecht zijn gekomen die u, uw gezin en misschien ook wel uw baan raakt.
En maakt u zich zorgen over het voldoen aan alle verplichtingen. Wat de reden ook is: het
Financieel Fit Team in Den Helder helpt u graag (weer) financieel fit te worden. Met praktische tips of persoonlijke hulp als dat nodig is. Zij helpen u met oplossingen vinden en
zaken weer op orde te krijgen.

Iedereen heeft recht op een volwaardige plek in onze maatschappij.
dnoDoen is er voor kwetsbare mensen die het zonder dak of thuis
moeten stellen. Wij dagen iedereen uit meer uit zichzelf te halen.
Onze diensten
In de Kop van Noord Holland bieden wij:
•

Nachtopvang

•

Doorstroomhuis

•

Begeleid wonen in doorstroomhuizen

•

Ambulante individuele begeleiding bij woonproblemen

•

Surplus woningen

•

Verdienwoningen

Aanmelding en advies
Aanmelding en Intake Den Helder telefoon 0223 61 89 15
(van 09.00 – 13.00 uur) of via www.dnodoen.nl

Meer met mensen
dnoDoen heeft vestigingen in de regio’s Noord-Kennemerland,
Kop van Noord-Holland, West-Friesland en Zaanstreek.

Onderhoud, aanleg en ontwerp
van openbaar en bedrijfsgroen.

Schoonmaak, dieptereiniging,
glas & gevelreiniging.
Advies over hygiëne en veiligheid.

www.progroenenmilieu.nl
0224 - 272 386

www.pro-schoon.nl
0224 - 272 387

Verpakken, assembleren en
monteren. Food, medical &
technical. Warehousing.

www.pro-verpakken.nl
0224 - 272 388

Post, bezorg & facilitaire
diensten voor de zakelijke markt.
Printing. Track & Trace.

www.probezorgt.nl
0224 - 272 384

INCLUSIEF EN CIRCULAIR, ONZE MENSEN MAKEN HET VERSCHIL MET EEN 5 STERREN DIENSTVERLENING.

De taak van de Adviesraad Sociaal Domein is gevraagd
en ongevraagd advies geven aan het college van
Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van het
sociaal domein (Wmo2015, Jeugdwet, Participatiewet en
de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening).
In 2020 zijn er adviezen uitgebracht over de maatschappelijke
ondersteuning en het uitvoeringsplan schuldhulpverlening.
De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) van de gemeente
Den Helder is in 2017 geïnstalleerd en bestaat thans uit:

Je leven weer op de rit!

• De heer P. Offermanns, voorzitter • Mevrouw N. van Ockenburg, vice voorzitter
• De heer E. Bouwmeester, secretaris • De heer J. Hertog, penningmeester
• De heer V. Buur, lid • Mevrouw N. van den Broeke, lid
• De heer M. van Huizen, lid • Mevrouw R. van Kleef, lid

Als je hulp of ondersteuning nodig hebt, is het fijn om
iemand te hebben die met je meedenkt.
Bij MEE & de Wering krijg je informatie, advies en
praktische hulp van deskundigen.

De ASD wil graag geïnformeerd blijven over wat er onder de achterban leeft. Buiten corona tijd om
hebben wij hiervoor een spreekuur.
U kunt ons bereiken via de mail: adviesraadsociaaldomein@outlook.com en/of via
Facebook: www.facebook.com/Adviesraad-Sociaal-Domein-Den-Helder-509476659433295/

Bel ons als je vragen over of hulp nodig hebt bij:
• leren, onderwijs en werk
• wonen
• relaties, gezin en opvoeding
• financiën en administratie
• het aanvragen van (zorg-)voorzieningen
• overleg met instanties
• regelgeving, wetten en sociale voorzieningen
• persoonlijke vraagstukken zoals eenzaamheid,
overbelasting en angst
• dag- en vrijetijdsbesteding
• mantelzorgondersteuning

Hoe houdt u het vol?
Als mantelzorger bent u de spil
die regelt, zorgt of waakt, zodat
alles voor de zorgvrager op
rolletjes loopt. Uw taken delen
kan veel energie schelen!

Behoud uw energie
door het Mantelzorgcentrum in te zetten
Mantelzorgcentrum
expertisecentrum
mantelzorg

0224 - 74 50 59
0223 - 74 70 09

U kun
taken t uw
gr
met o atis
ns
delen
!

Onze hulp is gratis
en je kunt zonder doorverwijzing bij ons terecht.
Bel 088 – 00 75 200
elke werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur.

www.mantelzorgcentrum.nl
info@mantelzorgcentrum.nl
@mantelzorgcentrum

Start verkoop Fase 4:
Dinsdag 1 december

Willem
Alexanderhof
Wonen in Julianadorp!

92 nieuwe woningen!
Op dinsdag 1 december start de verkoop van 92 woningen in de
4e fase van de nieuwe wijk in Julianadorp: Willem Alexanderhof.
Er komt veel divers nieuw woningaanbod. Fase 4 ligt dicht tegen
het oude dorp. WA-hof combineert de dorpssfeer met het
wooncomfort van nu. De wijk wordt ruim en gevarieerd opgezet
met veel groen en water. Winkels, scholen en alle dagelijkse
voorzieningen zijn dichtbij.

Weer volop
aanbod:
Rij- en hoekwoningen
Twee-onder-één
kapwoningen
Vrijstaande woningen
Patio woningen

www.willemalexanderhof.nl

Blijf op de hoogte

Meld je aan als geïnteresseerde voor fase 4
via onze website en ontvang als eerste
informatie over de start verkoop.

Verkoop en informatie
Een project van:

INFORMATIEKRANT

DEN HELDER
CLIËNTONDERSTEUNING IS ER OOK VOOR U!
Cliëntondersteuning is hulp voor iedereen die zorg of hulp krijgt van een (zorg)instantie. Of als u zorg of hulp
van een instantie wil aanvragen. Cliëntondersteuning bestaat uit advies, informatie of kortdurende praktische hulp. Cliëntondersteuning is gratis. Een onafhankelijk cliëntondersteuner helpt u met onder andere:
■ Het vinden en regelen van de juiste hulp.
■ Het begrijpen van regelingen, invullen van formulieren en ordenen van administratie.
■ Het opdoen van nieuwe contacten.
■ Het contact met (zorg)instantie.

CLIËNTONDERSTEUNING KUNT U AANVRAGEN BIJ:
■ MEE & de Wering
www.meewering.nl
Email:
info@meewering.nl
Telefoon:
088-007 52 00
www.rcodehoofdzaak.org/clientondersteuning
clientondersteuning-kop@rcodehoofdzaak.org
0223-68 46 96

■ Mantelzorgcentrum
Email:
Telefoon:

www.mantelzorgcentrum.nl
info@mantelzorgcentrum.nl
0223-74 70 09

VASTE EIGEN BIJDRAGE (ABONNEMENTSTARIEF)
Vanaf 2020 betaalt u een eigen bijdrage van € 19,00
per maand voor Wmo maatwerkvoorzieningen.
Ongeacht of u één of meerdere voorzieningen heeft,
hoe vaak u hiervan gebruik maakt of hoeveel uren
ondersteuning u ontvangt. U betaalt in alle gevallen
een vast tarief. Dit wordt ook wel het abonnementstarief genoemd. Dit tarief geldt voor iedereen, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik.
Heeft u de AOW-leeftijd nog niet bereikt en voert u
met minstens één andere persoon een huishouden?
Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

ZORG OF ONDERSTEUNING
NODIG? ZO WERKT HET!

BESCHERMD WONEN
De eigen bijdrage voor beschermd wonen is hoger.
Beschermd wonen is voor mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zij wonen in een
woning van een zorgaanbieder waar 24 uur per dag
begeleiding en ondersteuning is.

Bent u een inwoner van de gemeente Den Helder met een probleem op het gebied van wonen,
welzijn, of huishouden? Zoekt u hulp? De samenleving gaat er steeds meer vanuit dat u zelfredzaam
of samen-redzaam bent en hulp of ondersteuning vraagt binnen uw eigen netwerk van familie,
sociale contacten of mantelzorger(s).

A

ls dit niet lukt, of niet voldoende is,
dan kunt u contact opnemen met de
gemeente. U bespreekt uw hulpvraag (en welk doel u wilt bereiken)
met een medewerker van het Team
Zorg/Wmo. Als u een eenvoudige
hulpvraag heeft, leidt de medewerker u direct door
naar de juiste instantie voor een voorziening. Bijvoorbeeld als u een douchestoel of rolstoel nodig heeft,
dan wordt u verwezen naar een thuiszorgwinkel. Of
naar de bouwmarkt voor een drempelverlaging, of
beugels voor naast het toilet.
Anders komt er een afspraak voor een huisbezoek van
een consulent. Bij zo’n gesprek mag u altijd iemand
vragen om erbij aanwezig te zijn (zie artikel over
cliëntondersteuning). Bij het gesprek bekijkt een
consulent samen met u uw situatie en wat u zelf al

EIGEN BIJDRAGE
WMO, HOE ZIT DAT?
Bent u 18 jaar of ouder? Dan betaalt u een eigen
bijdrage voor hulp of ondersteuning die u thuis
krijgt via een Wmo maatwerkvoorziening. Voor
kinderen tot 18 jaar geldt alleen een eigen bijdrage voor woningaanpassingen uit de Wmo.

Heeft u bijvoorbeeld een gesprek over zorg en/of ondersteuning met de gemeente? Dan is het goed
om samen met iemand dit gesprek te voeren, om uw situatie uit te leggen. Bijvoorbeeld een familielid,
vriend of mantelzorger. U kunt ook gratis gebruik maken van een onafhankelijke cliëntondersteuner.

■ RCO De Hoofdzaak
Email:
Telefoon:

ZORG
&
ONDERSTEUNING
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gedaan heeft om uw probleem op te lossen. Samen
met u, en met eventuele hulp van uw familie of
omgeving, wordt naar een passende oplossing
gezocht.
Soms heeft u specialistische hulp nodig. Daarvoor
werkt de gemeente Den Helder samen met diverse
partners, zoals bijvoorbeeld huisartsen, organisaties
voor (verslavings)zorg, maatschappelijk werk, maar
ook woningbouwcorporaties. De gemeente werkt
samen met al deze partners om inwoners te helpen
aan passende zorg of ondersteuning. Misschien heeft
u in eerste instantie uw vraag of probleem voorgelegd
aan uw huisarts of aan het maatschappelijk werk. Dan
leggen zij zo nodig contact met de gemeente om ervoor
te zorgen dat u de juiste ondersteuning krijgt. Want de
gemeente is verantwoordelijk voor hulp aan inwoners
die zich niet op eigen kracht kunnen redden. ■

MEERDERE EIGEN BIJDRAGE WMO OF WLZ
Er is een maximale eigen bijdrage voor huishoudens.
Heeft u bijvoorbeeld een partner met Wlz-zorg en
ontvangt u zelf ondersteuning uit de Wmo? Dan geldt
er een maximale eigen bijdrage voor uw huishouden.
Het CAK houdt hier in de berekeningen van de eigen
bijdrage rekening mee.
HET CAK
Zodra u hulp of ondersteuning krijgt, meldt de gemeente u bij het CAK aan. De gemeente levert hiervoor gegevens van u aan zoals uw adres en burgerlijke staat. U hoeft hier zelf niets voor te doen.
Of u een eigen bijdrage betaalt wordt bepaald aan de
hand van twee gegevens: uw leeftijd en wel of geen
(geregistreerde) partner.
Op de website van het CAK, www.hetcak.nl, staat
meer informatie over de eigen bijdrage die u betaalt
voor hulp en ondersteuning. U kunt het CAK ook bellen van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00
uur. Voor vragen over Wmo belt u 0800 – 1925. Voor
vragen over Beschermd wonen en Wet langdurige
zorg (Wlz) belt u 0800 – 0087. ■

WELKE ZORG EN ONDERSTEUNING REGELT U ZELF?
Er zijn verschillende voorzieningen waar u gebruik van kunt maken. Een aantal kunt u gewoon zelf regelen zoals algemene voorzieningen en de zogenaamde ‘voorliggende’ voorzieningen. Voor maatwerkvoorzieningen – die specifiek op uw hulpvraag zijn toegespitst - neemt u contact op met de Wmo-consulent van de gemeente. Hieronder
vindt u meer informatie over de verschillende soorten voorzieningen.
SOORT VOORZIENING

WAT EN VOOR WIE

VOORBEELDEN

Algemeen gebruikelijke
voorzieningen
Dit regelt u zelf.

Algemene voorzieningen zijn voor iedereen toegankelijk, dus niet alleen
voor mensen met een beperking. Het gaat dan om producten en diensten die
iedereen normaal gesproken zelf koopt. Of zelf naar toe gaat. De kosten voor
de meeste van deze diensten en producten moet u zelf betalen.

Openbaar vervoer, boodschappendienst, maaltijdverzorging,
buurthuizen, consultatiebureau, Valys vervoerspas, fiets met
trapondersteuning, domotica, thuiszorgwinkel voor tijdelijke
uitleenartikelen zoals een rolstoel. Maatschappelijke opvang,
vrijwilligersorganisaties.

Voorliggende voorzieningen Dit
regelt u zelf, via bijvoorbeeld uw
zorgverzekering of uitkeringsinstantie.

Voorliggende voorzieningen zijn bedoeld voor mensen met een beperking.
Het gaat dan om voorzieningen zoals langdurige zorg of een aangepaste auto.
De kosten voor deze voorzieningen kunt u vaak via uw zorgverzekering of een
andere instantie vergoed krijgen.

Verzorging en verpleging vanuit de Zorgverzekerings-wet (ZvW).
Intensieve langdurige zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Aangepaste auto via het UWV.

Maatwerkvoorziening
Dit regelt u met de Wmoconsulent van de gemeente.

Maatwerkvoorzieningen zijn bedoeld voor inwoners die niet zelfredzaam zijn,
ook niet met hulp van anderen. Het gaat dan om een individuele voorziening,
specifiek op uw hulpvraag toegespitst. Het betreft altijd een aanvulling op
wat u zelf kunt regelen en bijdragen, zoals hulp van uw familie. De kosten van
maatwerk voorzieningen worden vergoed door de gemeente.

Individuele begeleiding, huishoudelijke hulp, dagbesteding,
ondersteuning van mantelzorgers, vervoersvoorziening,
(aangepaste) driewielfiets of (elektrische) rolstoel en beschermd
wonen.

hier
wordt er ook
écht naar mij
geluisterd

hier worden
we als gezin
geholpen

Opvoeden is heel gewoon, maar niet altijd makkelijk. Soms heb je vragen
die je niet in je gezin of met je omgeving kunt oplossen. Op zo'n moment
is Opvoedpoli er voor jou: kind en gezin. Wij bieden hulp en behandeling.
Wij zorgen voor een behandelaar of gezinscoach die bij jou past.

Hulp nodig
bij uw
financiën?
Ondervindt u problemen met instanties?
Heeft u geen overzicht in uw financiën? Heeft
u schulden of achterstand in uw maandelijkse
betalingen? Wacht dan niet langer!
Wij bieden u hulp op maat, in de vorm van budgetcoaching, budgetbeheer of beschermingsbewind. Tijdens een kennismakingsgesprek
kunnen we de mogelijkheden met u bespreken.

Altijd volledig inzicht in uw
situatie door online meekijken
Klein persoonlijk team met 4
medewerkers
Altijd een vast contactpersoon
met oog voor uw belang
Hulp op maat

Neem contact op voor een
kennismakingsgesprek!

Postadres:
Postbus 1045
1780 EA Den Helder
Bezoekadres:
IJzergietersweg 4D
1786 RD Den Helder
E-mail:
info@vosbewindvoering.nl
Website:
www.vosbewindvoering.nl
Telefoon:
0223 - 661545
KvK Alkmaar:
53559029

INFORMATIEKRANT

Deze pagina wordt mogelijk gemaakt door
bedrijven en organisaties uit Den Helder e.o.
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SAMEN ORGANISEREN VAN
LEERAANBOD IN JEUGDZORG
De kop van Noord-Holland kent grootstedelijke problematiek in Den Helder tegenover de plattelandsproblematiek in de andere gemeentes Hollands
Kroon, Schagen en Texel. (*) In het verlengde daarvan zijn er verschillen in de omvang en zwaarte van de jeugdproblematiek en jeugdhulpvraagstukken.
Om daar op een passende manier op in te spelen is samenwerking tussen jeugdhulp, wijkteams jeugdbescherming, jeugdreclassering verwijzers en
onderwijs van groot belang.

S

amenwerking maakt het voor kinderen, jongeren en gezinnen mogelijk
om op tijd passende hulp te krijgen.
Samenwerking versterkt voor de
jeugdzorgorganisaties de kans om met
elkaar kennis en expertise te ontwikkelen, te delen
en samen carrière lang opleiden van professionals te
verzorgen.

BREDER KIJKEN NAAR REGIONAAL BELANG
In een regio waar we te maken hebben met een tekort
aan gespecialiseerde jeugdzorgprofessionals biedt
het gezamenlijk benutten van kennis en kunde goede
kansen. Daarom hebben wij de wens om vanuit De
Opvoedpoli in Den Helder samen met partners uit het
werkveld een opleidingsstructuur, kennisplatform en
andere ondersteuning te organiseren om alle expertise en ontwikkelingsfaciliteiten met elkaar te delen en

beschikbaar te stellen tussen organisaties en medewerkers. Juist met elkaar kunnen we een leeraanbod
ontwikkelen om voldoende vakbekwame en gespecialiseerde zorgprofessionals in de regio te behouden. ■
Kijk ook eens op www.opvoedpoli.nl
(*) Bron: Transformatieplan Jeugdhulp 2018-2021, regio Kop
van Noord-Holland

DE HULP
Je hoort het steeds vaker en onlangs stond het ook weer in de krant. Kwetsbare mensen die uiteindelijk uitgebuit worden door de behulpzame helper. Misbruik van veelal oudere mensen, emotioneel en/of financieel misbruik dus. Ook in mijn notaris praktijk ken ik de voorbeelden. Situaties
waarbij mensen zo lang mogelijk alles zelf willen blijven doen. Logisch vanuit de gedachte dat je
er immers niemand bij nodig hebt. Dat je je financiën uiteraard heel graag voor jezelf houdt en dat
je beslissingen nemen en uitvoering daaraan geven ook nog allemaal prima zelf kan. Zonder hulp.
aar denk niet dat het automatisch
geregeld is dat je partner dan wel
kan tekenen, of een kind, of een
aardige vriend etc; ‘als het zover
is’. Dat moet je van tevoren wel
hebben vastgelegd, anders gaat
de overheid de oplossing regelen, die wellicht niet
de jouwe is. Een beetje goede hulp bij het veilig
oversteken is dan gewenst. Door een volmacht
word je zelf niet onbevoegd, maar laat je ook een
ander toe om zaken te regelen voor het geval ‘het
zover is’, tijdelijk of langdurig. Goed kiezen, vertrou-

M

wen hebben, maar ook eventueel controle/toezicht
inbouwen is belangrijk. De vertegenwoordiger moet
immers uitvoeren wat je zelf niet meer kunt. Regel
het dus vroegtijdig en leg bevoegdheden goed vast.
Bespreek het en leg het vast bij een notaris. Een
levenstestament is daar bij uitstek geschikt voor. ■

Meer weten over goede afspraken, of een beoordeling of zaken goed geregeld zijn? In een
vrijblijvend en kosteloos adviesgesprek kan
notaris Verhoeks samen met u gaan bepalen
of er veilig wordt overgestoken. Daarom is
een adviesgesprek altijd eerst aan te raden.
Er kan gemakkelijk een afspraak maken door
te bellen met het kantoor. T: 0223-611180
Kijk ook eens op de website van Notaris
Verhoeks; www.notarisverhoeks.nl.

Alle zorg en welzijn
binnen handbereik!
Wij proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen, ook als het thuis niet
meer goed gaat. Het kan dan een optie zijn om (samen met uw partner)
te verhuizen naar één van onze locaties De Lichtboei of De Groene Vecht.
Zo krijgt u extra zorg en ondersteuning die u nodig heeft om te blijven
genieten van uw leven. Ook voor zorg en maaltijden aan huis bent u bij
ons aan het juiste adres!
Meer weten? Kijk op www.zorggroeptellus.nl
of bel ons op werkdagen via: 0223 63 85 00.
Wij helpen u graag verder!
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