Nazomernieuws 2007
Dit jaar geen jaarverslag 2006 van ons ontvangen? Dat klopt, we hebben geen
officieel publieksexemplaar gemaakt. Niet dat we niets te melden hadden maar
het kwam er gewoon niet van. Vandaar dat we in deze verregende zomer wat
hebben teruggebladerd om u op de hoogte te stellen van ons wel en wee. En van
de plannen die gemaakt zijn voor de komende tijd!

I

n 2006 hebben we weer veel mensen
bereikt: 208 cliënten kwamen voor hulp
bij de cliëntondersteuners en 40 kwamen
met vragen bij de informatiewinkel. De meest
voorkomende onderwerpen van gesprek hebben betrekking op het pgb of op de
financiën/uitkering van iemand. Ook onderwerpen als dagbesteding, moeite met het vinden van de weg in zorg- en welzijnsland kwamen veelvuldig aan de orde.

R

IBW DAC Phoenix, GGzNijmegen en
De Kentering hebben in samenwerking met de Stichting Jutte van der
Voorst veel mensen geholpen bij het invullen
van hun belastingformulieren. Vorig jaar zijn
703 aangiftes gedaan met een totale
“opbrengst” van € 86.640,-! Stichting Jutte van
der Voorst komt dit jaar zeker terug met haar
belastingactiviteit!

K

enteringmedewerkers werden vorig
jaar vereerd met een kennismakingsbezoek van de wethouder van Sociale
Zaken en een beleidsmedewerker van de
gemeente Nijmegen. Ze wilden meer weten
over de inhoud het werk en wie we ermee
bereiken. Vertegenwoordigers van De
Kentering bezochten verschillende gemeentelijke inspraakbijeenkomsten in het kader van de
WMO.

N

aast het maandelijkse spreekuur op de
eerste woensdag in RIBW DAC
Dolfijn is de Cliëntondersteuning
begonnen met een maandelijks spreekuur bij
MEE in Tiel op de eerste dinsdagochtend van
de maand. Collega's van MEE maken er
gebruik van maar we richten ons vooral op de
cliënten zelf. Vandaar dat we bij het
Maatschappelijk Werk en bij De Gelderse Roos
Rivierenland geweest zijn om hen hiervan op
de hoogte te stellen! GGzNijmegen biedt ons
wekelijks gastvrijheid. Via dit dinsdagmiddagspreekuur proberen we voor cliënten en hulpverleners van GGz Nijmegen de stap naar De
Kentering zo makkelijk mogelijk te maken.

G

roeiend en bloeiend, zo kunnen we de
website van De Kentering omschrijven. Begin dit jaar is hij de lucht ingegaan. Er wordt voortdurend aan gewerkt om 'm
zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.
Medewerkers houden de informatie actueel en
cliënten weten via de website steeds vaker de
weg naar De Kentering te vinden: www.dekentering.info.

E

én van de cliëntondersteuners reist
regelmatig naar Utrecht om deel te
nemen aan het landelijke Breed Beraad
van ggz-cliëntondersteuningspunten. Hier krijgen we uit de eerste lijn te horen hoe het
ministerie van VWS denkt over de WMOondersteuning in het algemeen en over de GGz-
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cliëntondersteuning in het bijzonder en over de
financiering ervan. We bespreken de standpunten, wisselen ervaringen uit en inspireren
elkaar bij nieuwe ontwikkelingen, ook op
lokaal terrein.

D

e Kentering in is de WMO-trein gaan
zitten. Dit is een figuurlijke intercity
waarin we met een aantal andere
Nijmeegse organisaties (WIG, SWON, NIM,
MEE, Steunpunt Mantelzorg, Tandem) de burgers van Nijmegen op de hoogte stellen van
wat de WMO voor hen betekent en waar ze
terecht kunnen voor vragen. Er zijn voorlichtingsbijeenkomsten geweest en er wordt met
regelmaat een krant uitgegeven.

E

en waarlijke oppepper voor zowel de
uitwendige als inwendige medewerker
als individu en als groep. Dat is
“Binding in de regio”, de broedplaats van de
samenwerkende, verschillende cliëntgestuurde
organisaties en cliëntenraden. Een paar keer per
jaar is de Holthurnsche Hof het nest waar de
deelnemers elkaar leren kennen, ondersteunen,
inspireren en uitdagen onder begeleiding van
een bevlogen trainer van Odyssee.

oktober 2007

T

raditiegetrouw maakte de medewerkers van De Kentering en het bestuur
van de Stichting Cliëntinitiatieven een
gezamenlijk uitstapje. Naar Duitsland, deze
keer. Eerst gewandeld door de oudheid in
Xanten, daarna gezellig en lekker gegeten aan
de markt in Kalkar.

N

og dit jaar gaat, in samenwerking met
Het Interlokaal en andere instellingen, de Formulierenbrigade van start.
Dat is een project om meer mensen gebruik te
laten maken van inkomensondersteunende
maatregelen. Neem even contact met ons op
voor actuele informatie hierover.

E

n tenslotte: Het “Programma Lokale
Versterking GGz Wmo van mensen
met een psychische handicap” is een
landelijk gefinancierd project dat regionaal
wordt uitgevoerd. In Nijmegen is er eind 2006
aan begonnen en wordt het, na een onderbreking van de financiering, sinds deze zomer
voortgezet. De Wmo-groep van het Basisberaad is de thuisbasis voor het project. Het is
uitdrukkelijk de bedoeling dat “onze mensen”
uit de gemeenten rondom Nijmegen erbij
betrokken raken. Het uiteindelijke doel van het
project is om in elke gemeente afgevaardigden
uit de ggz in een wmo-advies raad te laten participeren. Laat van u horen!!

Lukt het u het anagram van alle beginletters op te lossen? Laat het ons weten!
De Kentering
Informatiewinkel, Cliëntondersteuning en Basisberaad
Tweede Walstraat 65, 6511 LP Nijmegen
Bereikbaarheid:
Cliëntondersteuning telefoon: 024-3249975
Inloopuren: maandag, dinsdag, woensdag van 10.00 tot 12.00, op donderdag van 17.00 tot 19.00.
Email: ondersteuning@dekentering.info
Informatiewinkel en Basisberaad telefoon: 024-3231202
Inloopuren: woensdag, vrijdag van 13.30 tot 16.30, op donderdag van 17.00 tot 19.00.
Email: infowinkel@dekentering.info of basisberaad@dekentering.info
De Kentering Website: www.dekentering.info
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